
  Jan Verhaar

                 

                

Aforismen
en Citaten
van De Oude Cheng



  

Aforismen
en Citaten
van De Oude Cheng

      Jan Verhaar

3



Copyright 2020 op de teksten berust bij de samensteller

van dit boek, Jan Verhaar, Hoorn/Zwaag, The Netherlands. 

Zie ook de website van de praktijk van Jan Verhaar,

CHETANA, Praktijk voor Praktische Spiritualiteit: 

www.chetana.net

Noot:

Voor de leesbaarheid heb ik in dit boek meestal gekozen 

voor de mannelijke persoonsvorm, maar waar ´hij´ staat 

geschreven kan natuurlijk ook ´zij´ worden gelezen.

CHETANA
publishing

eerste druk: 20h-20m-02-02-2020

4

“Knowing others is intelligence,
knowing yourself is true wisdom.

Mastering others is strength,
mastering yourself is true power.”

Lao Tzu
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Het was winter 2003, toen ik hem tijdens het schrijven van mijn eerste spirituele roman ‘Lessen van 
De Oude Cheng’, innerlijk heb leren kennen als een zachte liefdevolle infl uistering van wijsheid. Hij 
maakte zich kenbaar als De Oude Cheng. Sindsdien heeft  hij mij niet meer verlaten en kan ik mij via 
mijn hart op hem afstemmen, wanneer ik maar wil. Ik kan dan genieten van zijn onvoorwaardelijke 
liefde, oordeelloze feedback en grenzeloze wijsheid. Deze innerlijke relatie is uitgegroeid tot de meest 
intieme vriendschap die ik ken. En of hier nu sprake is van de innerlijke stem van mijn eigen ZieleZelf, 
de stem van een hogere entiteit die door mij heen spreekt, of de stem van de Universele Intelligentie 
van de kosmos, dat is mij nog niet helemaal duidelijk geworden. Maar eigenlijk doet dat er voor mij 
niet meer toe, omdat de Ene Waarheid zich langs vele wegen laat kennen. Ik ervaar de stem als die van 
mijn innerlijke vriend en inspirator De Oude Cheng. Mijn hart herkent de woorden die mij innerlijk 
worden ingefl uisterd als diepe waarheden, waarheden die voor zeker, niet voortkomen uit mijn hoofd, 
maar uit een universele bron van Liefde en Wijsheid. En dit goddelijk geschenk maakt mij nederig en 
oneindig dankbaar. 

En enige tijd na mijn innerlijke kennismaking met De Oude Cheng, viel mijn oog op een foto waarin ik 
de liefdevolle en wijze blik herkende, die mij innerlijk zo vertrouwd was geworden. En sindsdien heb ik 
deze foto geadopteerd als een uiterlijk beeld van mijn innerlijke ervaring. Vanaf het moment van mijn 
innerlijke ontmoeting, ben ik dus nooit meer alleen geweest en alles wat ik binnen mijn praktijk en in 
mijn dagelijks leven doe, wordt geïnspireerd door mijn innerlijke vriend De Oude Cheng.

Sinds onze kennismaking in die winter vele jaren geleden, heb ik oneindig veel woorden van wijsheden 
van De Oude Cheng mogen ontvangen. Dit boek bevat een bloemlezing van korte aforismen en wat 
langere citaten die ik met jou wil delen. Ik heb de teksten enigszins gerubriceerd en min of meer in een 
samenhangende volgorde geplaatst, maar ze kunnen uiteraard ook als afzonderlijke teksten worden 
gelezen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!
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Leesadvies
Word stil. Probeer de teksten van De Oude Cheng die nu volgen, niet slechts te begrijpen met je hoofd. 
Lees en herlees ze in alle rust, met een Open Geest en een Liefdevol Hart. Weet dat iets pas waar is, 
wanneer jouw Hart het als De Waarheid herkent. Laat je niet afschrikken door de diepzinnigheid 
van sommige teksten, die soms misschien ook wat cryptisch zijn. Als de tijd daar rijp voor is, zal de 
geestelijke essentie van elk woord op een natuurlijke wijze zijn weg vinden naar je Hart, en je Ziel die 
daar zetelt in een rustig tempo verlichten. 

Jan Verhaar (geïnspireerd door De Oude Cheng)
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1
De Oerbron waaruit 
Alles voortkomt
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De Ene Oerbron

‘Alles ontstaat uit de Ene Oerbron, en volgt dan het eigen pad van mogelijkheden, dat 
als holografisch mentale blauwdruk in de geestkiem is vastgelegd. Vervolgens rijpt de 
geestkiem in de Zielenwereld tot een energiebeeld of Ziel, om zich uiteindelijk binnen de 
materiële wereld in een zichtbare vorm te manifesteren.’

Iets uit Niets

‘Uit de schoot van het stille en vormloze Wu-Ji, 
als de Eeuwige Oermoeder van het universum, 
verscheen ooit het geestelijk beginsel van elke 
verschijningsvorm om ons heen. Dat gebeurde 
tijdens een geestelijke conceptie of een heilige 
huwelijk, waarin het mannelijke actieve Yang 
samensmolt met het vrouwelijke passieve 
Yin, en daardoor ontstond een geactiveerde 
geestkiem of Ziel, met een unieke natuur of 
levenspotentie.

Iets uit Niets, het begin van elke schepping.’
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De Oorsprong van Alles

‘Je moet namelijk weten, dat het bestaan zich niet alleen afspeelt in de zichtbare 
materiële buitenwereld en de onzichtbare geestelijke binnenwereld, dus 
afwisselend op de Aarde en in de Hemel. Er bestaat namelijk nog een derde 
wereld. En die wereld kun je zien als de bron van Hemel en Aarde, en die Ene 
Oerbron wordt daarom ook wel de Oerwereld of het Oerveld genoemd. In het 
oude China kreeg het de naam ‘Wu-Ji’. En dit allesomvattende Oerveld, dat al 
voor de Oerknal bestond en reeds alle scheppingspotentie in zich droeg, bracht 
eerst de onzichtbare en zichtbare wereld, dus de Hemel en de Aarde voort, en deed 
vervolgens de hele schepping ontstaan. En die Oerwereld of dat Oerveld waaruit 
dus alles voortkomt, is oneindig groot en valt samen met de onbegrensde ruimte 
van het universum. En deze ruimte van het heelal, waarvan men altijd dacht 
dat hij leeg was, blijkt volgens de nieuwe wetenschappen gevuld te zijn met een 
oersubstantie. En uit deze frequentieloze oerenergie, die door mystici Universeel 
Bewustzijn of God wordt genoemd, komt alles voort. Elke oude wijsheidstraditie 
heeft wel een naam voor dit stille Oerveld, waarin dus nog niets vorm heeft 
aangenomen, maar waaruit wel elke schepping voortkomt. De christenen 
noemen het God, de moslims Allah, de hindoes Brahman, de taoïsten TAO en de 
kabbalisten spreken over Ein-soff, de Sioux-indianen over Wankan Tanka,  en de 
Maya’s over Hunab-Ku. En weer andere tradities spreken bijvoorbeeld over de Ene, 
het Al, de Grote Natuur, de Albron, de Oerbron of de Onnoembare. Onnoembaar, 
omdat je alleen een naam kunt geven een iets wat je kent, dus aan iets, wat op één 
of andere manier een vorm bezit. En dit vormeloze Oerveld is onnoembaar, omdat 
het aan elke vorm, aan elke schepping vooraf gaat. Ook de nieuwe wetenschappen 
hebben dat onbegrensde achtergrondveld van de schepping ontdekt. Zij noemen 
dit het Nulpuntsveld, het Veld van Oneindige Potentie of het Kwantumveld.’
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De Scheppende God die Liefde is

‘Ik noem het oneindige Veld, dat alles doorstraalt en waar alles uit voortkomt, 
het liefst de Oerwereld, het Oerveld of de Oerbron, want ‘oer’ stamt af van 
het woord ‘oorsprong’. En zoals gezegd, is dit Oerveld dus letterlijk de 
oorsprong van Alles. En omdat in het Universele Bewustzijn, dus in de 
oersubstantie waarmee het Oerveld is gevuld, de twee oerkrachten Yang en 
Yin nog sluimeren, is alles binnen dat Oerveld nog in een diepe rust. En 
dat komt omdat die twee oerkrachten zich nog niet hebben verenigd en 
daardoor elkaar nog niet hebben geactiveerd. Je zou dus kunnen zeggen, 
dat in deze stille Oerwereld nog de ‘Wet van Oorspronkelijke Eenheid’ 
heerst. En die wet is gebaseerd op de kracht van de Universele Liefde die 
alles één maakt. En als je de onnoembare God, dus dat vormeloze Oerveld, 
dan toch een naam wilt geven, dan zou je dus ook kunnen zeggen, dat 
God ‘Liefde’ is. Maar God is meer, ofwel dat Oerveld heeft ook nog andere 
kwaliteiten. Ik zei eerder al, dat zowel de Hemel als de Aarde ooit uit 
deze Oerwereld verschenen zijn. En dat betekent, dat ook alle vormen en 
wezens die in de onzichtbare binnenwereld en in de zichtbare buitenwereld 
bestaan, ooit zijn voortgekomen uit dat vormloze Oerveld. Elke schepping 
is het resultaat van een geestelijke conceptie binnen het Oerveld, waarbij 
een mannelijke oerkracht Yang en een vrouwelijke oerkracht Yin zich met 
elkaar ver-enigen. En daarom wordt deze Oerwereld, die je eigenlijk kunt 
zien als de scheppende achtergrond van alles wat bestaat, ook wel ‘God de 
Schepper’ of de ‘Oerbron van alle Leven’ genoemd. Zoals een straal water 
omhoog spuit uit een waterbron, zo verschijnt alle leven, in een oneindige 
variatie aan energievormen of Zielen, als een oneindige scheppingsstroom 
uit deze onmetelijke Oerbron.’  

18



21

Jij bent in God en God is in jou

‘En omdat jij als Ziel, net als alle andere bezielde wezens, ooit uit het Oerveld 
bent voortgekomen, kun je eigenlijk zeggen, dat alle levende wezens een 
soort kinderen zijn van die Scheppende God. En omdat dit Oerveld, dus 
die Scheppende God, het hele universum omvat, is God dus nergens niet. 
Je kunt dus eigenlijk zeggen dat jij, samen met alle andere levende wezens, 
letterlijk in God bent. En omdat deze God van Liefde overal is en alles met zijn 
Liefdeskracht doorstraalt, is ook het omgekeerde waar. Dus jij bent niet alleen 
in God, maar God is dan ook in jou, en wel in je Hart. En dat geldt ook voor alle 
andere levende wezens. En zo zijn alle levensvormen binnen het universum, 
door de Liefdesenergie van God die door al die harten stroomt, met elkaar 
verbonden. Jij en ik zijn dus eigenlijk een soort orgaan of cel in een Oneindig 
Levend Organisme dat universum heet en ik graag de Grote Natuur noem. En 
zoals jouw lichaam heel goed zorgt voor alle organen en cellen daarbinnen, zo 
zal die oneindige levende stroom waar jij onderdeel van bent, ook jou voeden en 
veilig dragen. Voorwaarde is wel, dat jij je nederig opstelt en je unieke talenten 
volledig inzet voor dat Grote Geheel waarbinnen alles bestaat. Op dezelfde 
wijze als elk orgaan of cel in jouw lichaam, zijn unieke vermogens inzet voor 
het gedijen van het lichaam als groter geheel. De buitenwereld waarin jij leeft 
en de binnenwereld waarin ik woon, zijn niet van elkaar gescheiden, maar 
bestaan in elkaar. Op dezelfde wijze bestaan deze twee werelden tegelijkertijd 
ook op hun beurt weer in de Oerwereld waaruit ze geschapen zijn. Dit Oerveld 
vormt dus de stille achtergrond van zowel de zichtbare, als de onzichtbare 
schepping, die ik samen de Grote Natuur noem, en is dus overal. Hoewel deze 
drie werelden in elkaar bestaan, zijn ze tegelijkertijd toch ook verschillend van 
elkaar, omdat ze van karakter verschillen.’ 
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De Drie Bestaansniveaus

‘Probeer je dat oneindige Oerveld, dat dus ook de Vader/Moeder-God genoemd 
mag worden, eens voor te stellen als een oneindige roerloze oceaan. In die oceaan 
is elke druppel water in een diepe vredige slaap. Je zou kunnen zeggen, dat elke 
druppel heel vredig rust in de armen van die oneindige oceaan, die je als hun 
vader/moeder kunt beschouwen. Elke druppel is dus één met de oceaan. Er 
is in de oceaan namelijk nog geen sprake van een individuele druppel of een 
individuele golf, er is alleen roerloos water dat volledig in rust of in balans is. 
Dan ontstaat er ergens in die stille oceaan een minuscule disbalans, een hele 
lichte trilling. En deze trilling veroorzaakt een kleine rimpeling, in het begin nog 
nauwelijks zichtbaar. En vervolgens groeit deze rimpeling langzaam uit tot een 
golfje. Dit beweeglijke golfje begint zich langzaam af te tekenen tegen de roerloze 
oceaan, waarin alles nog in zijn oorspronkelijke rust is. Maar hoewel de golf 
zich nu echt begint te onderscheiden van die stille oceaan, is hij er tegelijkertijd 
ook nog steeds één mee. En stel je dan eens voor, dat die beweeglijke golf 
begint te bevriezen tot een ijsgolf. En deze ijs geworden golf onderscheidt zich 
nog duidelijker van de oceaan, in vergelijking met het onderscheid tussen de 
beweeglijke golf en de stille oceaan. Toch bestaan zowel de beweeglijke golf, als de 
onbeweeglijke ijs geworden golf allebei in de oceaan. Je zou dus kunnen zeggen, 
dat de oceaan hun gezamenlijke achtergrond is. Samen vormen ze als het ware 
een soort drie-eenheid. En alle drie bestaan ze uit dezelfde stof, namelijk uit 
water. Ze zijn dus in wezen hetzelfde, maar om te zien toch verschillend. Je kunt 
dit zien als drie bestaansniveaus van de oceaan, die in elkaar bestaan. Maar 
zoals de beweeglijke golf is voortgekomen uit de roerloze oceaan, is op zijn beurt 
de bevroren golf weer voortgekomen uit die beweeglijke golf. Herken je in deze 
matafoor de drie bestaansniveaus binnen het universum?’ 

22
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Geschapen naar het Beeld van God

‘Op vergelijkbare wijze als in de oceaan, is de onzichtbare Geestelijke 
Wereld voortgekomen uit het stille Oerveld, en is de zichtbare materiële 
buitenwereld waarin jij woont, op haar beurt weer een uitdrukking van 
de onzichtbare geestelijke binnenwereld waarin ik nu verblijf. Dus ook 
dit is een soort trap met drie treden, een drie-eenheid. Deze drie werelden 
zijn eigenlijk de drie bestaansniveaus van het Allesomvattende Leven, dat 
samenvalt met het oneindige universum. En net zoals, niet alleen de oceaan, 
maar ook de beweeglijke en de bevroren golf uit water bestaan, bestaan ook 
deze drie bestaansniveaus uit dezelfde stof of oersubstantie, namelijk uit 
bewustzijnsenergie. Maar het verschil is, dat het drie energievelden zijn 
met verschillende trillingen die in elkaar verweven zijn. En zo vormen ook 
deze drie bestaanswerelden een soort gelaagde drie-eenheid. Iedereen 
kan zien, dat zowel de beweeglijke golf als de bevroren golf, ondanks hun 
andere gedaante, nog steeds onderdeel zijn van de oceaan en uit water 
bestaan. En op dezelfde manier zijn ook de Hemel, ofwel de Geestelijke 
Wereld, en de Aarde, ofwel de Materiële Wereld, ondanks hun andere 
gedaante, nog steeds onderdeel van hun oorsprong, namelijk onderdeel 
van het Allesomvattende Oerveld, dat dus ook wel God wordt genoemd. 
En zo kun je spreken van de Goddelijke Drie-eenheid, die zich in elke 
levensvorm weerspiegelt. In de mens komt deze hoogste Drie-Eenheid 
van het universum tot uitdrukking in zijn drie wezensdelen, namelijk in 
Lichaam, Ziel en Geest of Bewustzijn. En zo kan worden gezegd, dat de 
mens geschapen is naar het drie-ledige beeld van God, ofwel een zoon of 
dochter is van de Vader/Moeder-God van het universum.’

24
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Eén met de Vader/Moeder-God

‘Elke levensvorm kent eigenlijk twee geboorten. Vanuit de stilte van de 
Oerbron, ofwel het Veld van de Vader/Moeder-God, verschijnt na de 
geestelijke conceptie allereerst een ijle geestelijke impuls in het onzichtbare 
domein van de Ziel. Dit verschijnen van deze geestkiem zou je kunnen zien 
als de geboorte van de prille Ziel van de toekomstige levensvorm. Binnen 
de Geestelijke Wereld, ofwel het onzichtbare Zielendomein, ontwikkelt de 
potentie binnen de geestkiem zich tot een krachtige en unieke Ziel. Vroeg of 
laat zoekt de scheppende Yang-kracht binnen de Ziel, in het aardse domein 
verbinding met de Yin-kracht die in de aardse kiem wacht op versmelting. 
De samensmelting van de door Yang gedomineerde kiem uit de hemel met 
de aardse Yin-voedingsbodem tijdens de fysieke conceptie, mondt uit in de 
tweede geboorte, ofwel de fysieke geboorte van de levensvorm binnen het 
aardse domein. 

Zo beschouwd kun je dus inderdaad zeggen dat de mens geschapen 
is naar het Beeld van God. Elk levend wezen is een afspiegeling van de 
Grote Natuur, want het draagt de drieledige grondstructuur van het hele 
universum, ofwel van de Vader/Moeder-God in zich, zoals elke cel in mijn 
lichaam via het DNA ook de grondstructuur van mijn totale lichaam in zich 
draagt. Echter, zoals geen cel in mijn lichaam op zichzelf een bestaansrecht 
heeft, zo kan ook geen enkel levend wezen in het majestueuze universum 
op zichzelf bestaan. Alles is met alles verbonden en vormt uiteindelijk het 
Allesomvattende Ene, dat we God zijn gaan noemen.´  

26
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2
De Grote Natuur die 
Alles omvat
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De Ene Goddelijke Natuurlijkheid

‘Elke stengel van de reuzenbamboe aan de oever van de Li-rivier kent zijn 
eigen aard en de daarmee samenhangende bestemming binnen het Grotere 
Geheel van de bamboestruik. Op overeenkomstige wijze weet elk orgaan en 
elke cel in jouw lichaam wat van hem verwacht wordt in het belang van 
het Grote Geheel van jouw organisme. Als het lichaam wordt blootgesteld 
aan te grote warmte, weet de huid dat afkoeling noodzakelijk is en zorgt 
via vochtafscheiding voor verkoeling. Dus als de omstandigheden wijzigen, 
zal ook elk onderdeel zich weer op natuurlijke wijze aanpassen. Daar 
komt allemaal geen denken aan te pas. Op gelijke wijze kent elk orgaan 
of onderdeel van het Lichaam van de Grote Natuur, die al de zichtbare 
en onzichtbare vormen in het universum omvat, zijn plek en bestemming 
in dit Grote Allesomvattende Geheel. Ook daar komt geen denken aan te 
pas. Dat is ‘het inherente weten’ dat in de onzichtbare onderstroom, achter 
of onder de wereld van de verschijningsvormen, verankerd ligt. Je zou dit 
kunnen zien als het grote Goddelijke Plan van de Geesrt, of ‘gebeuren’ 
achter de wereld van de tienduizend dingen, zoals in China de ons zo 
vertrouwde wereld van de zichtbare vormen wordt genoemd.  

Dit Goddelijke Plan moet echter niet worden gezien als een plan waarin 
alles al vastligt. Het zijn de werkingsprincipes of levenswetten die in de 
onzichtbare geestelijke dimensie van het bestaan verborgen liggen en die 
zichtbaar worden, wanneer een materiële vorm zich manifesteert in de 
zichtbare wereld.’ 
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Het Universele en Individuele Bewustzijn

‘Het Bewustzijn van de Grote Natuur is het Universele Licht dat zowel 
de zichtbare als de onzichtbare wereld vanuit het Oerveld doorstraalt. 
Het individuele bewustzijn van de mens is een vonk of straal van dit Ene 
Goddelijke Bewustzijn, waardoor de mens in staat is De Waarheid te 
herkennen, door ‘dat wat Is’ woordeloos gade te slaan. Deze oergrond van 
alles, dit Ene Kennende, heeft vele benamingen, maar is niet met woorden 
te verklaren en ook niet met het verstand te begrijpen, omdat het voorbij 
het denken ligt, maar is slechts via het Hart te kennen. 

Alles wat in de waarneembare wereld leeft, combineert de eigenschappen 
van de zichtbare wereld en die van de onzichtbare wereld, en heeft dus 
zowel lichaam als geest. Elk van deze eigenschappen heeft zijn Thuisland, 
het lichaam in de zichtbare materiële wereld en de geest in het onzichtbare  
Geestelijke Wereld, ook wel het Zielendomein of de Hemel genoemd.

De Aarde ontspruit uit de Hemel en de Hemel ontspruit uit het Ene, ofwel 
uit het Onpersoonlijke Bewustzijn van de Grote Natuur. De Grote Natuur is 
dus uiteindelijk drieledig. Op deze manier hangen ook de twee oerkrachten 
van het bestaan, Yang en Yin samen met het Ene, het allesomvattende 
TAO. In de ritmische dans tussen Yang, de scheppende en differentiërende 
geestelijke kracht en Yin, de ontvangende en integrerende aardse kracht, 
krijgt het leven zijn vorm. Deze twee oerkrachten kunnen niet zonder 
elkaar bestaan en zijn op hun beurt weer een uitdrukking van de daaraan 
ten grondslag liggende eenheid, het TAO. In de Zen-traditie wordt deze 
hoogste eenheid die eeuwig is, gesymboliseerd door de cirkel.’
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De Levende Wereld wordt gekend via het Hart

‘Het is niet zo verwonderlijk dat de wetenschap van de westerse mens zo ver 
is gekomen in het doorgronden van de dode materiële wereld, want juist de 
materiële wereld laat zich kennen door steeds verdere opdeling en zoals ik 
al eerder zei, is precies deze benadering via analyse en het determineren 
de kracht van het westerse natuurwetenschappelijke denken. Het is echter 
eveneens niet zo verwonderlijk dat de westerse samenleving nog nooit zo 
veraf heeft gestaan van eenheid, harmonie en balans, kenmerken van een 
gezond levend organisme. Het benaderen van de levende wereld met het 
puur rationele denken, is net zo absurd als een nagel uit de houten reling 
van een schip trekken met een gewone hamer. Doe je het toch, omdat je 
onwetend bent omtrent het bestaan van passender gereedschap, namelijk 
de tang, dan zal dit onvermijdelijk ongemak en schade veroorzaken. Alle 
maatschappelijke, sociale en ecologische schade, die op dit moment door de 
mens in zijn leefwereld wordt veroorzaakt, wil de mens bewust maken van 
zijn dwaling. Al deze signalen zullen de mens prikkelen om op zoek te gaan 
naar passender gereedschap dan het rationele denken, om de harmonie te 
bereiken die verborgen ligt in de levende eenheid, die slechts via het Hart 
kan worden gekend. Negeert de mens deze signalen of interpreteert hij ze 
verkeerd, dan zal er steeds meer leven worden beschadigd en verwoest, niet 
met opzet of bewust, maar slechts vanuit onwetendheid.’
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TAO, ofwel De Weg

‘Ook Lau Tse, de Chinese wijsgeer, natuurfilosoof, mysticus en grondlegger 
van het Taoïsme, sprak in de zesde eeuw voor Christus al over de drie-eenheid 
binnen het universum. Hij deed dat is de 81 korte poëtische, maar soms ook 
cryptische teksen, die samen de Tao Te Tjing vormen. Dit boek is één van de 
grootste filosofisch-religieuze werken die ooit door een mens is geschreven. 
Het verhaal gaat dat Lau Tse zijn wijsheden tijdens zijn vlucht op een os uit 
China, op verzoek van een grenswacht, opscheef. 
In het eerste vers zegt Lau Tse, over TAO als ‘De Weg’ of de ‘Natuurlijke Orde 
der Dingen’ het volgende:

“TAO waarover gesproken kan worden, 
is niet de ware TAO.
De naam die men eraan geeft, 
is niet zijn ware naam.

Naamloos is de oorsprong van Hemel en Aarde;
noembaar de Moeder van de tienduizend dingen. 
Vanuit het niet-zijn begrijpen wij het wezen; vanuit het zijn de gedaante.

Deze twee, zijn en niet-zijn,
verschijnen uit één oorsprong.
Hoewel verschillend van naam,
wordt hun eenheid ‘diepte’ genoemd.
Steeds dieper voeren zij terug,
tot aan de poort van het verborgen mysterie.”' 
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Stem je af op TAO

‘Een muziekstuk is een harmonische ordening 
van frequenties en vibraties, en daarbij is 
de dirigent en het partituur bepalend voor 
de onderlinge afstemming. De organisatie 
of orde binnen het universum is eveneens 
gebaseerd frequenties en vibraties van energie. 
Maar daar vindt de harmonische afstemming 
op een natuurlijke wijze plaats, dus zonder 
inmenging van buitenaf. Deze Natuurlijke 
Orde is onderworpen aan de innerlijke 
werkingen van De 7 Kosmische Levenswetten, 
die al het leven binnen de Grote Natuur 
regeren. 

Zoals het niet kennen van de verkeersregels 
rampzalige gevolgen kan hebben, zo zal 
onwetendheid met betrekking tot De Wetten 
vaak leiden tot ongeluk en groot menselijk 
lijden. Maar jouw leven kan ook de verheven 
schoonheid bereiken van hemelse muziek, 
wanneer jij inzicht verwerft in De Wetten van 
de Kosmos, en je Hart afstemt op, en leeft in 
overeenstemming met TAO als de Verborgen 
Natuurlijke Orde der Dingen.’
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Je Verborgen Levensspoor naar Ultieme Vrijheid

‘Voor je ligt jouw onbekende levensspoor, je leert het nooit kennen als je niet op weg gaat.
Wees niet bang en heb vertrouwen in TAO als ‘De Weg’. Sta op en zet je ene voet voor de 
andere. Als je in beweging komt, ontstaat de weg vanzelf. Luister bij elke stap naar de 
stem van je Hart. Met je diepste verlangen als routekaart en je Ziel als kompas, vinden je 
voeten het levensspoor dat jij moet gaan. Geef je over aan TAO als de Natuurlijke Orde 
der Dingen en je bent Vrij. Vrij om te groeien naar steeds hogere graden van bewustzijn 
en zo op de zevende bewustzijnstrede, die verbonden is met de hoogste van de zeven 
chakra, Geestelijke Volwassenheid ofwel Goddelijke Volmaaktheid en daarmee Ultieme 
Vrede, Vrijheid en Gelukzaligheid te bereiken.’



Doe mee aan het Grote Kosmische Levensspel

‘Je zou kunnen zeggen dat alle mensen op deze wereld zijn gekomen om, samen 
met alle andere levende wezens, het ‘Grote Kosmische Levensspel’ te spelen, een 
spel waarvan niemand de spelregels kent. Ook werd de mens nooit verteld dat 
het spel gespeeld wordt op verschillende ‘levels’, en is het onduidelijk gebleven 
waar het spel uiteindelijk toe leidt, dus wat er mee gewonnen kan worden. En 
omdat de mens toch de behoefte heeft aan houvast, heeft iedereen zelf zijn eigen 
spelregels en zijn eigen levensdoel bedacht. Geen wonder dat het spelen van dit 
‘Grote Kosmische Levensspel’ de mens zo vaak frustraties, angsten en verdriet 
bezorgt, want zonder zich dat bewust te zijn, ‘zondigt’ de mens de hele dag tegen 
de ‘geheime’ regels van het spel. Tijdens het bewandelen van ‘De Weg van het Stille 
Midden’, het open en eigentijdse spirituele pad voor de westerse mens die naar 
innerlijke bevrijding zoekt, wordt inzicht verkregen in de drie levels van het ‘Grote 
Kosmische Levensspel’, elk met zijn eigen spelregels. Zo maak je kennis met De 7 
Kosmische Levenswetten, die op het verborgen energieniveau al het leven binnen 
het universum regeren. Ook zal je duidelijk worden wat de zin van het spel is, dus 
wat er mee te winnen valt. Door deze diepe inzichten in de ‘geheime’ regels van 
het levensspel, wordt het voor jou als speler mogelijk om het spel voortaan zonder 
angst en stress en met groot plezier te spelen, en te klimmen naar hogere levels 
om uiteindelijk op het hoogste level de overwinning te behalen en het ‘Nirvana’ 
te betreden. Vanuit het diepe inzicht in de Universele Wetten en de toepassing 
daarvan in je dagelijks leven, zullen er ook steeds hogere spirituele vermogens in 
jou tot rijping komen, waardoor je zult toegroeien naar Spiritueel Meesterschap. 
En een Spiritueel Meester is, vanuit zijn diepe inzicht in het Levensmysterie, in 
staat om mede-creator van het leven te worden, omdat hij de verborgen wetten 
van de schepping kent en daarvan op een bewuste wijze gebruik kan maken.’ 
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De 7 Kosmische Levenswetten die al het leven regeren

‘Inzicht in De 7 Kosmische Levenswetten maakt het voor de aardse mens mogelijk, 
om steeds meer te gaan leven in harmonie met het Grote Allesomvattende Geheel, 
dat dus ook God kan worden genoemd. En dat brengt de mens duurzame vrede 
en werkelijk geluk. De Universele Levenswetten zijn van alle tijden en van alle 
wijsheidstradities. Geen stroming kan ze claimen, maar veel tradities hebben gepoogd 
ze onder woorden te brengen en legden daarbij hun eigen accenten. Alles en iedereen 
is aan deze goddelijke wetten onderworpen. Ze bevatten de Universele Intelligentie 
van de kosmos en bepalen de Natuurlijke Orde der Dingen, die in het oude China 
TAO werd genoemd. Hieronder worden de Universele Wetten samengevat. 

42

1. De Wet van Trilling
Deze wet leert de mens dat alles binnen het universum, dus ook de materiële vormen die de 
mens omringen, energie is, energie met een eigen trilling binnen verschillende levels ofwel 7 
dimensies en dat die energie de drager is van informatie en Universele Intelligentie.
2. De Wet van Polariteit 
Deze wet toont de mens de ritmische dans tussen de twee oerkrachten Yin en Yang, een 
dynamisch spel dat de levensenergie Chi, Ki of prana genereert en dus aan elk leven ten 
grondslag ligt.
3. De Wet van Dynamisch Evenwicht 
Deze wet laat zien dat elke levende eenheid op elk niveau constant vanuit zijn Hart als 
zijn neutrale nulpunt, op zoek is naar een dynamische innerlijke balans tussen Yin en 
Yang. Daardoor wordt het vanuit zichzelf een stabiel, zelforganiserend, zelfregulerend en 
zelfreproducerend levend systeem. De Wet van Dynamisch Evenwicht is bijvoorbeeld in actie 
in de aantrekkende en afstotende werking van mannelijkheid (Yang) en vrouwelijkheid (Yin) 
bij elke keuze van een liefdespartner. Ook de Wet van Karma is afgeleid van deze wet. 
.................



4. De Wet van Harmonische Resonantie 
Deze wet geeft aan dat elke levensvorm vanuit zijn Hart, kern of nulpunt, als zijn centrum van 
Bewustzijn, is afgestemd op zijn omringende omgeving en op energieniveau continu spontaan 
zoekt naar harmonie of balans met alle andere levensvormen op elk niveau. Daarbij wordt gelijke 
trilling aangetrokken en ongelijke trilling afgestoten. Deze wet toont zich bijvoorbeeld in de 
aantrekkende en afstotende werking van sympathie en antipathie bij de keuze van een partner, 
een kledingstuk, een woning, of van iets of iemand anders. 
5. De Wet van Eenheid 
Deze wet maakt duidelijk dat alles deel uitmaakt van één vibrerende Levende Heelheid, waarin 
alles via het Hart is afgestemd op alles en ruilt met alles. En zo wordt het Grote Geheel van 
binnenuit in stand gehouden en verder gedragen.
6. De Wet van Analogie 
Deze wet leert de mens dat het grondpatroon van het leven, als een elektromagnetische veld in de 
vorm van een torus (donut), zich op elk niveau van het hiërarchisch georganiseerde universum 
eindeloos herhaalt. Denk aan een fractal, dus ‘Zo boven zo onder, zo binnen zo buiten’. 
7. De Wet van de Heilige Cirkel 
In deze wet komen de eerder genoemde wetten min of meer samen. De Wet van de Heilige Cirkel 
toont de mens de Goddelijke Werking binnen de kosmos. Deze wet laat de mens zien dat alles 
permanent in verandering is en daarbij op energieniveau het vaste patroon van de torus volgt. 
Immers in alles wisselt de energie steeds tussen Yang en Yin, differentiëren en weer integreren, 
geest en materie, mannelijk en vrouwelijk, denken en voelen. Daardoor verloopt elk levensproces 
cyclisch en is op zoek naar evenwicht op een steeds hogere Bewustzijnstrede, waardoor het 
cyclische proces de vorm van een steeds wijder wordende spiraal krijgt. Deze verruiming binnen 
de spiraal illustreert het zich steeds verder verruimende Bewustzijn, totdat deze alles omvat.'

(NOOT: Voor een uitgebreidere beschrijving van De 7 Kosmische Levenswetten word je geadviseerd 
om het boek ‘De Natuurlijke Orde der Dingen’ van Jan Verhaar te lezen. Zie achterin dit boek.)
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3
De Waarheid die 
Fundamenteel Eén is
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Stel je Hart open voor het Onzichtbare

‘Als je de essentiële werking van de zichtbare dingen wilt begrijpen moet je niet gaan 
analyseren met je verstand, maar moet je de onzichtbare achterliggende werkings-
principes, die als het ware door de zichtbare dingen heen stralen, tot je Hart laten 
spreken. 
Kijk eens naar die hagedis daar in het gras en laat zijn wezen tot je spreken. Denk niet 
na, maar stel je open met je Hart en kijk en luister oordeelloos. Geef niets een naam, ga 
er niet iets met je hoofd van vinden, maar laat het zijn eigen verhaal vertellen aan jouw 
ontvankelijke Hart. Neem daar echt de tijd voor. Het wezen ofwel de Ziel van elk leven 
kan op deze wijze door jou van binnenuit worden gekend.’

De Twee Werelden zijn fundamenteel Eén 

‘Op grond van wat we eerder bespraken, kun je 
concluderen dat in de Grote Natuur, naast de 
vertrouwde dimensie van de zichtbare vormen, 
ook de onzichtbare geestelijke dimensie niet 
ontkend kan worden. Deze twee dimensies 
vormen samen een Levende Eenheid, zijn 
gelijktijdig binnen het universum en in elke 
concrete levensvorm en levenssituatie werkzaam 
en doordringen elkaar. Deze Levende Heelheid 
is niet met het denken, maar slechts via het Hart 
te kennen.’
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Ontdekken van De Ene Waarheid

‘Alle profeten, van alle geloofstradities, in wiens Hart het innerlijke 
zintuig geopend is, hebben hetzelfde open geheim ontdekt. Ze zullen 
daar echter over praten vanuit de eigen cultuur en vanuit de tijd waarin 
zij leefden. Onvermijdelijk zullen zij dus ieder andere woorden, rituelen en 
metaforen gebruiken om de mensen die deze staat nog niet hebben ont-
dekt, deelgenoot te maken van dat, wat zich aan hen heeft geopenbaard 
omtrent De Waarheid over het bestaan. Als dit inderdaad zo is, moeten 
we het fenomeen van geloof of religie, wellicht heel anders gaan definiëren. 
Elke geloofstraditie berust op bepaalde denkbeelden, stellige overtuigingen 
of dogma's over het bestaan, die in het hoofd van mensen zijn ontstaan, en 
daardoor voorbij gaan aan de Ware Aard van Het Leven. Want zoals er over 
jou als persoon veel opvattingen en meningen de ronde kunnen doen, is er 
toch maar één echte Waarheid en die is dat jij simpelweg ‘bent die je Bent’. 
Wat men ook van jou denkt, dat is de ene echte Waarheid over jou als mens. 
Op vergelijkbare wijze is er, naast de vele opvattingen die mensen kunnen 
hebben over het grote bestaan, slechts één Waarheid. Het leven is simpelweg 
‘dat wat het Is’ en niet dat wat ik of jij ‘denkt dat het is’, of vindt wat het 'zou 
moeten zijn'. Ook als de mens nog onwetend is omtrent vele aspecten van 
het Leven, doet dat niets af aan het feit, dat het bestaan eenvoudigweg is 
‘wat het Is’. Elke geloofstraditie verkondigt een eigen interpretatie van Het 
Grote Leven en verkoopt die als de Ene Waarheid. Dat is de reden waarom 
ik elke waarheidszoeker aanbeveel, om niet te klakkeloos te geloven op gezag 
van een boek of persoon, maar het Pad van de Mysticus te gaan, dus zelf op 
onderzoek uit te gaan, en zo trede voor trede het mysterie van Het Leven en 
van God met een open en oordeelloos Hart te doorgronden.’ 
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Ervaren van De Ene Waarheid

‘Als er slechts één Waarheid kan bestaan, dan heeft het alle schijn van 
grootspraak of naïviteit, wanneer een religie of levensovertuiging verkondigt 
dat zij De Waarheid in pacht heeft. Het zou verkondigers van een geloof 
beter passen wat bescheidener te zijn, waar het gaat om verkondiging van 
De Waarheid. In plaats van volgelingen te overtuigen van hun Waarheid, 
zou het van realiteitszin en diep inzicht getuigen, wanneer zij hen zouden 
aanmoedigen om zelf op zoek te gaan naar die Ene Waarheid over 
het Leven die universeel is. Natuurlijk kunnen heilige boeken en wijze 
mensen daarbij een belangrijke gids zijn, maar uiteindelijk gaat het om 
het ‘in directe ervaring via je Hart’ zelf ontdekken, welk mysterie er achter 
het dagelijkse leven verscholen ligt. Hier heb ik het over de Weg van de 
Mysticus, die de mens kan helpen om, via diepgaand innerlijk onderzoek, 
studie, meditatie en contemplatie, op eigen kracht langs de trap met zeven 
treden, op de hoogste trede  Goddelijke Volmaaktheid te bereiken. En dat 
is heel wat anders dan kritiekloos aannemen wat een boek, een goeroe of 
een traditie te vertellen heeft over het geheim van Het Leven en van God. 
Het bekijken van foto´s en het lezen van een beschrijving van dit prachtige 
tempelcomplex in een reisgids, is wezenlijk anders dan direct zelf te 
ervaren wat deze plek werkelijk is, nietwaar?’

In dit verband zijn de woorden van de Boeddha veel betekenend: 

`Geloof niet slechts, omdat een wijze persoon het zegt.
Geloof niet slechts, omdat het altijd zo is geweest.
Geloof niet slechts, omdat anderen het geloven.
Onderzoek zelf en vind zo je eigen weg.`
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Universele Liefde

‘De wijze kent de TAO, ofwel de Ene Grote Weg. Hij beschouwt alles 
oordeelloos, vanuit het perspectief van de totaliteit, van de eenheid van 
alles. De aardse mens echter maakt onderscheid en bekijkt de wereld vanuit 
zijn beperkte blik en ziet slechts de losse objecten. Het leven is één groot 
en dynamisch geheel, waarin weliswaar onderdelen te onderscheiden zijn, 
maar het Grote Geheel kan niet ten volle met het hoofd worden begrepen 
vanuit de onderdelen, maar slechts worden gekend vanuit een invoelend 
aftasten van de Levende Heelheid via het oordeelloze en liefdevolle Hart, 
dat de eenheid in tact laat. Het universum met zijn tienduizend vormen 
wordt continu in beweging gehouden door de goddelijke adem die alles 
doordringt, steeds ritmisch zoekend naar de dynamische harmonie tussen 
de mannelijke oerkracht Yang en de vrouwelijke oerkracht Yin die beide 
in alle leven werkzaam zijn.  Denk hierbij aan de werking van de Wet van 
Dynamisch Evenwicht. Aan de eenheid van al het bestaande en de continue 
beweging in de richting van harmonie, ligt de grote onpersoonlijke Liefde 
van het universum ten grondslag. Deze verbindende kosmische kracht van 
al het bestaande, dit dragende principe van het leven, wordt ook wel TAO 
of God genoemd. God is dus echt Liefde, zoals de christenen zeggen. God is 
de Universele Liefdeskracht die alle delen tot een levende heelheid maakt. 
De menselijke liefde komt veelal voort uit persoonlijke, ofwel ego gerichte 
drijfveren. Wat de mens onder liefde verstaat heeft dus betrekking op slechts 
een onderdeel van het Grote Geheel en is daardoor een schrale afspiegeling 
van de grote Universele Liefde. En deze werking wordt bewerkstelligd 
door de Wet van Eenheid, die alle leven regeert en die verankerd ligt in de 
vrouwelijke oerkracht Yin, waarin de verbindende Liefdeskracht woont.’ 
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Het Ene

‘Zoals ik al vele malen heb gezegd, is alles, het zichtbare en het niet-zichtbare, 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en versmelten beiden in het Allerhoogste, ook 
wel ‘Het Ene’ genoemd. In het Sanskriet spreekt men van Advaïta, wat ‘niet-tweeheid’ 
betekent. Deze uiteindelijke eenheid of het Grote Kennende Principe, noem ik graag het 
Grote Bewustzijn, maar wordt in andere tradities Brahman, God, TAO of Allah genoemd. 
Dit zijn woorden die verwijzen naar ‘het alles omvattende, het alomtegenwoordige, het 
alles doorstralende, het alwetende en eeuwige Bewustzijn’, dat met zijn licht de hele 
schepping doordringt. Dit mysterieuze allerhoogste principe van Het Leven, gaat aan 
alle dualiteit vooraf en is de oergrond van al het niet-bestaande en bestaande, van het 
geestelijke en het materiële, dus van Hemel en van Aarde.’

Het Ene Levendige Geheel

‘Je kunt de samenhang tussen enerzijds die 
stille oerbron en anderzijds alle manifestaties 
die daaruit voortkomen en weer in terugvallen 
nadat de vorm is uitgewerkt, vergelijken met 
de oneindige oceaan waaruit onophoudelijk 
de golven voortkomen en weer in terugvallen. 
Hoewel elke golf als losse verschijningsvorm 
kan worden onderscheiden, is hij altijd één 
met de oceaan. Zo is ook elke manifestatie wel 
als ogenschijnlijke losse verschijningsvorm te 
herkennen, maar zal op energieniveau altijd 
onlosmakelijk deel uit blijven maken van TAO. 
Dus van het Ene Levendige Geheel waarin al 
het zichtbare een vast vorm heeft aangenomen 
en het onzichtbare nog stroomt.’
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Voordat het Denken zijn intrede deed

‘Ik wil je uitnodigen voor een gedachte-experiment. Stel je voor dat jij de 
eerste en enige mens op aarde bent, maar dat het denken ook in jou nog 
niet tot ontwikkeling is gekomen. Je ervaart als een pasgeborene, via je 
zintuigen de wereld om je heen volledig, maar je geeft er geen betekenis 
en dus ook geen woorden aan. Er is alleen een helder besef van de volheid 
van de situatie. Verbeeld je nu dat je in een prachtige natuurlijke omgeving 
bent. Je bent je gewaar van het groene decor hier om je heen dat prachtig 
afsteekt tegen de blauwe lucht, je voelt de stevige warme wind die hier waait 
en hoort het gezang van de vogels. Ook ben jij je bewust van de adelaars 
die hier boven je in de lucht cirkelen en je ziet één van deze grote vogels 
pijlsnel omlaag scheren en in een fractie van een seconde een vrij groot dier 
met zijn scherpe klauwen van de grond grissen. Hij strijkt met zijn prooi 
neer op die rots daar. Met zijn scherpe nagels houdt hij zijn prooi vast en 
met zijn sterke gebogen snavel scheurt hij het dier in stukken en geniet 
zichtbaar met bebloede bek van wat het leven hem beschikbaar stelt. 

Dan loopt je een paar stappen verder en je oog valt op de prachtige felrode 
bloem van de wilde roos die hier voor je staat. Even later word jij je bewust 
van de geur van rook en zie je een bosbrand tegen de bergwand aan de 
overzijde van het dal. Het fascineert je en je blijft er lange tijd naar kijken. 
Langzaam tempert het vuur en wat overblijft is een groot stuk zwart 
geblakerde aarde, met kale verkoolde stoppels waar eens bomen stonden. 
Zie het allemaal heel levendig voor je en zie het knaagdier dat tussen de 
verkoolde resten strompelt en meer dood dan levend is. 
.....................
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De schemering is ingezet en de felle zon, die op zijn hoogtepunt de brand 
veroorzaakt heeft, is veranderd in een schitterende oranjerode bol, die zijn 
prachtige avondlicht uitstrooit over de bergen. Kijk om je heen en probeer 
het tafereel dat ik je zojuist heb geschetst, in zijn volle levendigheid voor 
je te zien. Beschouw alle woorden die ik nodig had om dit beeld bij jou 
op te roepen, als niet uitgesproken. Vergeet ook alle andere woorden, 
herinneringen en betekenissen die in je hoofd zijn opgeslagen en ben je 
alleen gewaar van de door mij geschetste wereld om je heen, waar jij als 
waarnemer onlosmakelijk mee verbonden bent. Nogmaals, er bestaan nog 
geen andere mensen op deze aarde en er bestaan ook nog geen woorden 
en begrippen. Jij bent je slechts woordeloos bewust van ‘wat er Is’, hier en 
nu. Kijk nu weer naar de rode bloem aan de rozenstruik hier vlak voor 
je en wees je helder bewust van wat je ervaart. Inderdaad, de bloem is te 
beleven precies zoals die Is, zonder deze op basis van je herinneringen te 
vergelijken met eerdere ervaringen of andere bloemen, dus zonder aan die 
ervaring woorden te geven. Op dat moment is die bloem eenvoudigweg 
‘wat hij Is’ en niet wat jij er met jouw denken en herinneringen van maakt. 
Maar wat voor de bloem opgaat, geldt evenzeer voor het knaagdier, dat 
meer dood dan levend uit de verkoolde struiken strompelt en voor de 
zon die zijn stralen over de bergen strooit. Vanuit een woordeloos en dus 
oordeelloos gadeslaan, is alles ‘precies zoals het Is’. Pas toen het denken zijn 
intrede deed in deze wereld, koppelde de mens het denkbeeld ‘zielig’ aan 
het stervende dier, ‘mooi’ aan de ondergaande zon en ‘rood’ aan de bloem. 
De mogelijkheid om zuiver te ervaren ‘wat Is’ gaat in wezen op voor elke 
situatie, maar daarvoor moeten we onze conditioneringen uit het verleden 
doorzien en vervolgens loslaten. Pas dan zijn we één met de Ene Waarheid.
.........................
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Besef bijvoorbeeld het verschil tussen de kloktijd van dit moment, en de 
werkelijke beleving van de tijd, door te kijken naar het prachtige schijnsel van 
de laagstaande zon op de heuvels aan de linkerzijde van het dal. Merk ook 
het verschil op tussen de temperatuur die de thermometer aanwijst, het kwik 
zal hier ongeveer op 30 graden Celsius staan, en de werkelijke beleving van de 
temperatuur hier op je huid door de wind die hier boven op de heuvels wat 
verkoeling brengt. Zo wordt het dagelijks leven van de mens bepaald door 
de uitkomsten van technische metingen en door begrippen en ideeën in zijn 
hoofd, die feitelijk het product zijn van eerdere ervaringen en daarmee bij 
het verleden horen. Vervolgens plaats je die verouderde ideeën en begrippen 
tussen jezelf en de werkelijke beleving van dit moment en ziet dus, zonder 
dat je het beseft, een gefixeerd oud beeld in plaats van de levendige waarheid 
van ‘dat wat Is’ in het hier en nu. Met het denken en wworden geven aan 
alles en iedereen, verminken we De Waarheid zoals die eenvoudigweg Is. Kijk 
in je verbeelding nog eens naar de rode bloem, en probeer deze te ervaren 
‘zoals hij Is’. Als het je langzaam lijkt te lukken, besef je misschien dat je op 
een ander niveau toch weer je denken gebruikt. Je denken trekt namelijk een 
grens tussen de bloem en zijn omgeving, een grens die er zonder het denken 
helemaal niet is, het leven is namelijk in diepste wezen één en ongedeeld. Er 
bestaat zelfs geen grens tussen jou, die bloem en de wereld om je heen. In het 
woordeloos gewaarzijn, is er slechts ervaren van de heelheid van alles waarvan 
jij deel uitmaakt. Dus ook het onderscheid tussen jou als het subject dat 
ervaart en het object dat ervaren wordt, tussen ‘dit en dat’, is een bedenksel van 
de menselijke geest en heeft geen wezenlijke realiteitswaarde. In je dagelijkse 
bestaan kan je echter niet zonder dit onderscheid leven. In dat bestaan regeert 
het denken en dus is er onderscheid tussen de tienduizend dingen. Dat is niet 
erg, zolang je maar beseft dat Het Leven niet Is wat je denkt dat het is.´ 
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In de directe ervaring kennen we De Waarheid

´In een pure ervaring bestaat geen enkel onderscheid. Een pure ervaring 
is een totale ervaring, een ervaring van de eenheid en volheid van ‘alles 
wat Is’. Degene die ervaart, dus het subject, valt hier samen met het object 
van de ervaring. Er is slechts 'ervaren'. Het denken van de mens kan de 
wereld alleen maar benaderen door onderscheid te maken, precies dat is 
de kracht, maar blijkbaar ook de beperking van het denken. Alles wat de 
mens ziet, geeft hij een naam of definitie die hij put uit het reservoir van zijn 
herinneringen. Daarmee markeert de mens alles als een losstaand ding, 
dat hij daarmee ontdoet van zijn levendigheid, en haalt het in het domein 
van de zijn bekende wereld. Door zijn denken ziet de mens dus allemaal 
losse dingen, die zonder tussenkomst van zijn denken helemaal niet als ‘los 
ding’ bestaan. Dat betekent dat de oorspronkelijke werkelijkheid, dus de 
wereld voordat het menselijke denken zijn intrede deed, een wereld is van 
fundamentele eenheid en van een adembenemende natuurlijke schoonheid 
en levendigheid. Zolang de mens de wereld waarneemt door tussenkomst 
van zijn rationele denken, kan hij de wereld niet zien zoals deze in diepste 
wezen Is. Zo beschouwd heeft de mens de wereld waarin hij leeft, vanuit 
zijn behoefte aan ordening en houvast, zelf gecreëerd met zijn denken, 
zoals de dromer zelf zijn droomwereld heeft geschapen. Deze zelfgemaakte 
wereld is slechts een schaduw van de levende werkelijkheid zoals die echt 
Is. Je zou het je als volgt kunnen voorstellen. Leg een transparant papier 
over de wereld en op het moment van waarneming teken je razendsnel op 
het transparante papier de beelden en grenzen die volgens jouw denken 
passen bij de contouren van de ogenschijnlijk losse dingen die je ziet. 
..................
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Wat je vervolgens dus ziet, is niet meer de wereld ‘zoals die Is’ in al zijn 
volheid, levendigheid en heelheid. Maar je kijkt, via de door jezelf gemaakte 
losse denkbeelden en begrippen op het transparante papier, naar de wereld. 
Je denkt echter dat je de wereld ziet ‘zoals die Is’, maar je ziet slechts een 
geordende wereld waar de echte levendigheid uit verdwenen is, een wereld 
die jij zelf in je geest met jouw denkbeelden hebt gevormd. De mens is zich 
niet meer bewust van het feit, dat hij zijn waarneming continu via het denken 
verminkt. En juist hierin ligt het grote misverstand van de mensheid besloten, 
want de mens denkt, spreekt en handelt op grond van wat hij meent ‘waar’ te 
nemen. Echter wat hij ziet is niet ‘waar’, dus het handelen dat gebaseerd is op 
wat hij meent te zien, past logischerwijs ook niet bij de levende situatie zoals 
die werkelijk Is. Vanuit deze onwetendheid is de mens vervolgens verbaasd 
dat zijn handelen niet het effect heeft dat hij zo graag had gezien. Nagarjoena, 
de boeddhistische filosoof uit de tweede eeuw na Christus, zei eens: "Dingen 
ontlenen hun bestaan en natuur aan onderlinge afhankelijkheid en zijn 
niets op zichzelf." In de oorspronkelijke wereld van ‘geen tweeheid’, dus de 
Wereld van het Zijn, is dus niets afgescheiden, niets buitengesloten, alles 
inclusief. Dus zelfs subject en object vallen in wezen samen en ook verleden 
en toekomst worden één in dit eeuwige moment. Beweeg je ertussen, meng 
je erin, zonder grenzen te trekken, definities te omschrijven of te oordelen. 
Leven in dit besef kent geen angst voor onvolmaaktheid. Leven in dit besef 
is leven vanuit een basisvertrouwen, dat het leven ‘zoals die is’ precies goed is 
zoals het Is, anders zou het wel anders zijn. Verplaats nu jouw ´Woordeloos 
Getuige Zijn` naar de wereld waarin jij je dagelijkse leven leidt. Daarin heeft 
inmiddels dus ook de mens zijn plek ingenomen en zoekt net als de adelaar 
naar prooi om te kunnen overleven of te kunnen domineren. 
.............................
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In deze wereld zijn dus ook op menselijk niveau genot en lijden, macht en 
machteloosheid, rijkdom en armoede, oorlog en vrede onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. In deze natuurlijke dynamiek is alles simpelweg ´zoals het 
Is´, omdat preciesaan alle voorwaarden is voldaan om het zo te laten Zijn. En 
als je deze dagelijkse werkelijkheid op dezelfde manier als in het gedachte-
experiment van zojuist gadeslaat, dus zonder tussenkomst van het denken, 
kom je dan niet tot dezelfde conclusie? Kun je dan volhouden dat er in jouw 
dagelijkse leefwereld iets of iemand anders hoort te zijn, dan wat het of hij 
hier nu eenvoudigweg Is? En dat geldt dus ook voor jou! 
Als je de wereld woordeloos gadeslaat, vertoef je in de staat van de pasgeborene, 
dus van het simpelweg Zijn. Je bent één met de Absolute Waarheid, precies 
zoals deze Is. Wanneer je gaat denken, wordt er in je menselijke geest een 
eigen relatieve werkelijkheid opgebouwd en daardoor zul je uitgedaagd 
worden om te concurreren met de persoonlijke werkelijkheden van alle 
andere mensen om je heen. Het is de missie van elk mens om vroeg of laat 
weer terug te keren tot de pure ervaring, ofwel naar het Bewust-Zijn in het 
hier en nu, dus tot de directe ervaring van die Ene Onverdeelde Waarheid, 
en van daaruit de wereld tegemoet te treden. Als je in dit mistige bestaan de 
weg kwijt bent, zoek dan het spoor terug naar de oorspronkelijke wereld van 
het ‘Zijn’ voorbij het denken, die alleen in dit ene moment gevonden kan 
worden. De eeuwige vrede, vrijheid en gelukzaligheid ligt niet ergens hoog in 
de hemel op je te wachten, totdat jij de staat van volmaaktheid hebt ‘bereikt’, 
maar is gelegen direct onder je voeten, op dit moment en op deze plaats. Die 
oorspronkelijke staat van simpelweg ‘Zijn’ is ons Thuisland en alleen daar 
is blijvende vreugde, vrijheid en harmonie te vinden. Keer je naar binnen, 
want meditatie, contemplatie, maar ook het vertoeven in de natuur, zijn 
hulpmiddelen om het spoor naar je Oorspronkelijke Thuis terug te vinden.´ 
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Binnen de Grote Natuur heeft alles zijn Betekenis 

‘Elke levensvorm is een orgaan of cel binnen het Ene Allesomvattende 
Organisme, dat de Grote Natuur genoemd kan worden. En elk orgaan of 
elke cel heeft zijn functie of missie te vervullen binnen dit Grote Geheel en 
daarin ligt zijn verheven betekenis of zin verankerd. Met het waarmaken 
van deze missie draagt het onderdeel bij aan het in balans houden en 
daarmee aan de gezond functioneren van het Grote Geheel. 
Wat elk orgaan of elke cel daarvoor terugkrijgt van de Grote Natuur is 
voeding en daarmee bestaansrecht, ofwel het recht om helemaal zichZelf 
te ‘Zijn’, dus om te delen in het grote Bewuste ‘Zijn’ van de Grote Natuur, 
en de eenheid, harmonie en vrede te ervaren die daarmee onlosmakelijk 
verbonden zijn. Denk als metafoor voor dit alles, aan een natuurlijk 
ecosysteem, waarin alles zijn unieke plek en functie heeft, en alles met 
alles ruilt en zichzelf zo van binnenuit in stand houdt en verder laat 
gedijen. Zie de Grote Natuur als één onbegrensd ecosysteem waar alles, 
dus ook de mens, onderdeel van is. De mens is dit inzicht vergeten en 
heeft zich vanuit zijn onwetendheid buiten de Ene Heelheid geplaatst. En 
vanuit zijn vermeende positie 'tegenover' alle natuurlijkheid, is hij gaan 
geloven dat hij ongestraft de Grote Natuur mag manipuleren en leeg 
roven omwille van zijn eigen belang, dit met alle gevolgen van dien, niet 
alleen voor het Grote Geheel, maar uiteindelijk ook voor hemzelf, omdat 
hij onlosmakelijk met deze Ene Heelheid verbonden is. 

Binnen het Taoïsme geldt de Gulden Leefregel: "Slechts aan wie zijn 
eigen lichaam liefheeft als zijnde de hele wereld, mag de wereld worden 
toevertrouwd"´
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4
De Natuurlijke Stroom 
die jou draagt
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Het Leven volgt zijn eigen weg

‘Ik heb ingezien dat het leven zijn eigen weg volgt, zonder zich een doel te stellen. Wat 
heeft het dan voor zin voor de mens om tijdens zijn leven steeds zijn eigen doelen na te 
streven? Gaat niet elk persoonlijk belang van de mens in, tegen de natuurlijke harmonie  
binnen het grote organisme dat universum heet en waar alle levensvormen, dus ook 
de mens, deel van is? Als dit allemaal waar is, dan vraagt het Leven van de mens om 
nederigheid, waardoor alles weer zijn eigen plaats en tijd krijgt en zo weer op natuurlijke 
wijze meestromend in harmonie komt met het Grote Geheel.’

Neem deel aan de Ene Natuurlijke Stroom

‘Gezien vanuit de aardse mens, die leeft vanuit de derde 
bewustzijnstrede, wordt de derde ervaringsdimensie 
waargenomen, ofwel de vertrouwde wereld van de 
dualiteit met zijn spanningen en stress. Vanuit dit 
beperkte aardse gezichtpunt, kan de mens heel veel 
dingen niet accepteren ‘zoals ze Zijn’. De aardse mens 
zou veel dingen en mensen graag anders zien, omdat 
hij alles en iedereen vergelijkt met de ideaalbeelden, 
die hij zelf in zijn hoofd heeft gecreëerd en vervolgens 
tot norm heeft verheven. De ervaringen van deze mens 
tijdens het aardse leven, komen dus voort uit de wijze 
waarop hij het leven waarneemt, en zonder het te 
beseffen leeft en lijdt hij zo in een zelf gecreëerde wereld. 
Echter vanuit het hogere perspectief van de mens, 
die op de vierde bewustzijnstrede is ontwaakt, wordt 
de vierde ervaringsdimensie van de Ene Waarheid 
waargenomen. Hierin volgt alles onbelemmerd zijn 
natuurlijke aard, in harmonie met de wetten van de 
Grote Natuur. Deze wetten zijn, net als het stromen 
van water, gebaseerd op ‘de weg van de minste 
weerstand’. Wat is er moeitelozer, spanninglozer, en 
daardoor prachtiger en wonderbaarlijker, dan deze 
Natuurlijke Werkelijkheid, die eenvoudigweg is zoals 
die Is´ en waarvan jij geen waarnemer, maar waaraan 
jij deelnemer bent?’ 
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Ken de stroomrichting van Het Leven

‘Diep in zijn hart kent elk mens de stroomrichting van Het Leven. Hij moet 
deze alleen bewust worden en in concrete situaties leren herkennen, en dit 
'her'-kennen dit kun je letterlijk opvatten als opnieuw leren kennen. Je gevoel is 
daarbij je baken. Een goede beslissing zal je het gevoel geven, dat je ‘op stroom 
ligt’, dan voelt het namelijk goed. Doelen die niet in overeenstemming zijn met 
de onderstroom van het Leven, maar slechts gebaseerd zijn op egocentrische 
motieven, brengen het leven als geheel vaak schade toe. Het realiseren van 
dit soort doelen vraagt onevenredig veel energie en roept weerstanden op, 
want diep in zijn hart weet de mens dat hij niet op de goede weg zit. Het 
komt hem persoonlijk echter niet altijd goed uit, om dat ‘innerlijke weten’ tot 
zijn bewustzijn te laten doordringen en als hij dat al kan, voelt hij zich vaak 
niet krachtig genoeg om het in praktijk te brengen. De kracht van het ego is 
namelijk heel sterk. Maar als je de durf zou hebben om werkelijk onder ogen 
te zien waar je mee bezig bent, is de kans groot dat je vanuit dat ruimere 
inzicht je onheilzame voornemen laat varen. Tegelijkertijd zul je ervaren dat je 
beperkte ego dit helemaal niet wil. Het is in dit verband ook erg belangrijk om 
het onderscheid te maken tussen dit innerlijke weten enerzijds, en anderzijds 
de normen, waarden en leefregels, die binnen een bepaalde cultuur of religie 
worden afgesproken als toetssteen voor zogenaamd ‘juist handelen’. In dat 
laatste geval zijn de leefregels en overtuigingen meestal een product van het 
beperkte menselijk denken. Andere groeperingen kunnen daar een pakket 
met volstrekt andere normen, waarden en verwachtingen tegenover zetten. 
Waar ik naar wil verwijzen, zijn niet deze inwisselbare leefregels, maar de 
Universele Wetten die aan Het Leven als geheel ten grondslag liggen en die 
niet het alleenrecht zijn van één cultuur of één geloofsovertuiging.’ 
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Word doelloos

‘Het water van de beek bereikt na een lange weg uiteindelijk ook de zee. 
Toch maakt het water zich daar geen moment zorgen over en het blijft toch 
in beweging. Het volgen van de natuurlijke beweging van het leven is iets 
anders dan het leven invullen met het nastreven van het een na het andere 
doel. De behoefte van de mens om in zijn leven steeds weer nieuwe doelen 
te kiezen, waar hij vervolgens al zijn energie op in wil zetten, komt voort 
uit een groot misverstand. De aardse mens leeft vanuit de overtuiging, 
dat er voor hem als persoon iets te winnen valt. Wat heeft het water er bij 
gewonnen als uiteindelijk de zee wordt bereikt? Het blijft ook dan nog in 
beweging, misschien wat trager dan op de berghelling, maar het komt 
nooit helemaal tot stilstand. Daarbij komt, dat er onvermijdelijk weer een 
moment aanbreekt dat de stijgende temperatuur het water opnieuw zover 
zal opwarmen dat het opstijgt, weermee een nieuwe cyclus aanvangt. Het 
idee van de mens dat hij, door het stellen van eigen doelen, de stroom van 
het leven kan beïnvloeden, is een illusie. Beweging is het kenmerk van het 
leven. In werkelijkheid is het leven gewoon het leven. Je kunt je tegen de 
bewegingen verzetten, door tegen de stroom van het leven in te zwemmen, 
of je kunt ervoor kiezen je te laten meevoeren met de natuurlijke stroom. 
In China heeft men het dan over ‘Wu-Wei’; vaak wordt dit vertaald met de 
woorden ‘doen door niets te doen’. Dat wil niet zeggen dat je apathisch in een 
hoekje gaat zitten wachten tot je leven voorbij is, maar dat je in je handelen 
actief gebruik maakt van de natuurlijke scheppingskracht die in elke 
gegeven situatie aanwezig is en je daar dus niet langer tegen verzet. Denk 
aan de zeezeiler, die slechts zijn bestemming bereikt, door actief gebruik te 
maken van de natuurlijke krachten van de golven en van de wind.’
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Dien Het Leven

‘Ik zeg niet dat het verkeerd is om doelen te stellen, maar het gaat om het 
belang dat de mens vervolgens hechten aan het realiseren van die doelen. 
Als een doel in het verlengde ligt van de Natuurlijke Stroom van het Leven, 
komt het realiseren ervan ten goede aan het Grote Geheel. In dat geval 
zal het niet veel moeite kosten om mensen mee te krijgen en middelen te 
vergaren om uiteindelijk het doel te verwezenlijken. Als de mens echter ten 
koste van alles, toch zijn eigen privé-doel wil bereiken, ook als dat ingaat 
tegen de Natuurlijke Stroom van het Leven, dan gedraagt hij zich in feite 
als een tiran die tegen elke prijs Het Leven zijn persoonlijke wil oplegt. Het 
kan niet anders dan dat dit met pijn, verdriet, schade en lijden gepaard zal 
gaan. En daarbij moet je dan niet slechts denken aan het lijden van mensen, 
maar van het totale Natuurlijk Leven waar Alles onderdeel van is. 

Het gedrag van de grote bedrijven die vanuit een kortzichtig eigen belang 
grote kaalslag plegen in het Amazonegebied, is te vergelijken met dat van 
een dictator in Afrika die, eveneens vanuit persoonlijk belang, de bevolking 
van zijn land onderdrukt of met het gedrag van een individu die onnodig 
veel vlees eet, dus dieren onnodig doodt, puur omwille van zijn eigen genot. 
Al dit gedrag komt voort uit het ego of lagere zelf, dat de mens onbewust de 
regie over zijn leven heeft gegeven en dat vanuit kortzichtig eigen belang Het 
Leven kapot maakt. Ik nodig je uit om wakker te worden en je dwalingen te 
doorzien, en vervolgens de macht over jouw leven terug te geven aan je Hart, 
want dat is het gebied waar de Ziel woont, de Ziel als de rechthebbende 
stuurman, die door zijn eeuwige verbondenheid met God slechts de 
Heelheid dient, en daarmee ook zichzelf omdat hij daar onderdeel van is.’
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Beweeg mee met de Stroom

‘“Wu Wei”, betekent in het Taoïsme; handelen zonder te forceren, soepel 
handelen, je actief laten meevoeren met de natuurlijke rivier van het leven. 
Als je niets verstoort, blijft alles in zijn Natuurlijke Orde. Het gaat in Het 
Leven om dynamisch evenwicht, vredig zijn, leven, genieten, gelukkig zijn, 
deelnemen aan wat er Is, en aldus ruimte geven aan de Natuurlijkheid in 
Alles. Als je dromen in overeenstemming zijn met TAO als de Natuurlijke 
Orde der Dingen, dan gebeurt alles vanzelf en word je spreken en handelen 
natuurlijk, spontaan en moeiteloos. Als aardse persoon of ego sta je daar voor 
een groot deel buiten, daarom is trots niet gepast. Vanuit je stille centrum in 
je Hart de Natuurlijke Weg van de TAO volgen, betekent dat dingen weer heel 
worden, betekent leven zonder verzet, zonder lijden, betekent moeiteloos leven. 
En om de Natuurlijke Stroom van het universum, ofwel de Goddelijke Wil, te 
volgen, is inzicht in de verborgen werkingen van die stroom onontbeerlijk. En 
deze verborgen dynamiek wordt op energieniveau bewerkstelligd door De 7 
Kosmische Levenswetten.' 
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5
De Berg als Metafoor 
voor Het Leven 
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De Bergtop van de Spiritueel Meesters

‘Ik zal je het verhaal vertellen van de heilige berg Emeishan in de provincie 
Sichuan in het zuiden van China, tegen de grens met Tibet. Emeishan is 
de hoogste van de vier heilige boeddhistische bergen van China en wordt 
beschouwd als ‘plaats van ‘verlichting’. Op de top van de berg staat een 
prachtige tempel in de vorm van een pagode. 

In mijn verhaal symboliseert de berg het menselijk bestaan. Elke 
godsdienst benadert het bestaan, dus in dit verhaal de berg, vanuit een 
bepaalde windstreek. De islam bijvoorbeeld vanuit westelijke richting, 
het christendom vanuit het noorden, het hindoeïsme vanuit het zuiden, 
het boeddhisme vanuit zuidoostelijke richting en het taoïsme vanuit het 
oosten, enzovoorts. Hoewel het vertrekpunt aan de voet van de berg dus 
voor elke godsdienst verschillend is, waardoor elke godsdienst zijn eigen 
woorden en vergelijkingen heeft, verkondigen de grondleggers van deze 
godsdiensten in essentie dezelfde Ene Waarheid over het bestaan. Deze 
waarheid is te vinden op de top van de berg, waar alle wegen die naar boven 
leiden samenkomen. Ieder mens die gelooft, of op een andere manier op 
onderzoek is uitgegaan naar De Hoogste Waarheid over het leven, bevindt 
zich ergens op de berg, bewust of onbewust zoekend naar de top. Omdat 
er zoveel verhalen over De Waarheid zijn en er ook vele wegen naar de top 
leiden, raakt de mens verward. De berg is omgeven door mist, maar op de 
top is de lucht helder blauw en schijnt de zon. Door de onwetendheid van 
de aardse mens omtrent de diepere Waarheid over Het Leven, wordt er op 
de mistige berg veel geleden en gestreden. 
......................
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Regelmatig ontstaan er ruzies, omdat beklimmers van de ene route, de andere 
zoekers ervan willen overtuigen, dat hun weg de enig juiste is en leidt naar de 
enige echte Waarheid. Ze vergeten daarbij echter, dat zij vanuit een bepaalde 
windrichting de berg aan het beklimmen zijn en dat ze ook nog eens hun 
eigen voorkeur hebben met betrekking tot het beklimmen van de berg. Ik kan 
er namelijk voor hebben gekozen om de berg vanuit het oosten te beklimmen 
omdat ik hou van uitdagende steile wanden, maar ik vergeet dat een ander 
de berg liever beklimt vanuit het westen, omdat de berg daar gemakkelijker 
begaanbaar is. Het gaat dan misschien wat trager, maar het kost ook minder 
energie. Zo kiest iedereen op zijn weg naar de top de benadering die het best bij 
hem of haar past. Wie ben ik dan dat ik tegen één van de andere beklimmers 
van de berg kan zeggen, dat mijn weg de enige juiste of de beste is? Zo bekeken, 
getuigt het niet van wijsheid, dat geloven elkaar bestrijden, omdat boven op de 
berg de grondleggers van alle religies zich met elkaar amuseren om het gestuntel 
en de verwarring van hun volgelingen, die De Waarheid over het bestaan 
allemaal nog niet zo goed hebben begrepen. Ze observeren het vallen en opstaan 
met een vertederende blik, zoals volwassenen het kinderspel van hun kroost 
gadeslaan. De meesters op de top van de berg hebben geen enkele behoefte meer 
aan discussie over de juisheid van De Weg. Allemaal hebben ze het mysterie van 
het leven doorzien en diezelfde ene diepe Waarheid achter het bestaan ontdekt, 
die zij allen een eigen naam gaven. Op de top hebben ze zich verenigd met de 
Goddelijke Oorsprong van het leven, met de bron van het bestaan, ofwel met 
God. Ze leven vanuit die mysterieuze eenheid in de oorspronkelijke wereld, die 
aan de dagelijkse wereld met de tienduizend menselijke werkelijkheden ten 
grondslag ligt. Ze baden in de onvoorwaardelijke Liefde van het universum en 
wensen vurig dat alle levende wezens daar ooit weer deelgenoot aan worden. 
...................
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De mist op de berg verduistert de weg van de beklimmers, zodat het leven 
op de berg wordt gekenmerkt door kortzichtigheid, onwetendheid, illusie en 
leugen. De meeste mensen zijn zich er echter niet van bewust, dat hun hele 
bestaan zich afspeelt in de mist. Ze worstelen zich door het bestaan heen en 
denken in tijdelijke zaken eeuwig geluk te kunnen vinden. Ze denken dat 
ze een wakker leven leiden, maar is dat werkelijk zo? Op de berghellingen 
maken de volgelingen van de meesters zich druk over de vele wegen, en 
vergeten dat ene doel; het hervinden van de Oergrond van hun bestaan. Wie 
blind is kan de schoonheid van kleuren en vormen niet aanschouwen, wie 
doof is kan niet genieten van hemelse klanken, wiens geest troebel is kan de 
Goddelijke Eenheid achter de tienduizend dingen niet zien. Er zijn mensen 
die nog aan de voet van de berg staan en zelfs geen notie hebben van het feit 
dat ze met een beklimming bezig zijn. Ze leven hun dagelijkse leven alsof 
dat het enige is dat bestaat, onwetend van de schat die op de top op hen 
wacht. Dan zijn er de mensen die al iets hebben gehoord over het heldere 
licht op de top van de berg. Het merendeel van hen wordt echter teveel in 
beslag genomen door het overleven op de berg en het vasthouden aan hun 
weg. Daarbij komt dat velen onder hen niet geloven dat dit heldere licht 
voor eenvoudige stervelingen als zij bereikbaar is. Een grote groep onder de 
beklimmers is volgeling van één van de verlichte meesters op de top. Vaak 
volgen zij als gehoorzame kinderen de aanwijzingen die hun meester heeft 
verkondigd. Het gevaar bestaat bij deze groep dat ze deze aanwijzingen te 
letterlijk nemen en ze niet meer zien als een vingerwijzing om de weg naar 
de top te herkennen, maar de aanwijzingen zien als De Waarheid zelf. Tot 
slot zijn er nog de mensen die vermoeden dat de Goddelijke Waarheid op de 
bergtop te vinden is en die besluiten om op eigen kracht zelf op zoek gaan. 
.................
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Deze onafhankelijke onderzoekers zijn niet gebonden aan één weg, maar 
ook voor deze onderzoekers loert een gevaar. Ze zitten weliswaar niet in 
het keurslijf van één van de geloofstradities met dogma´s die hen kan 
verblinden, maar hebben daarentegen ook niet de beschikking over de 
landkaarten en andere hulpmiddelen die binnen elke traditie voor het 
volgen van De Weg zijn ontwikkeld. Het gevaar voor deze groep is, dat 
ze, vanuit een gebrek aan bakens, over de berg gaan zwalken, zonder 
vooruitgang van enige betekenis te boeken. 

Het is op de berg een drukte van belang en naarmate een klimmer dichter 
bij de top komt, klaart de mist steeds meer op. De klimmer nadert, 
aangetrokken door het heldere licht op de top, nu met rasse schreden zijn 
eeuwige doel. Het uitzicht op de top is adembenemend. Daar ervaart hij zijn 
eigen Ware Natuur en de Eenheid van Al het bestaande. Elk onderscheid 
komt hier samen in dit Ene Punt, en er heerst eeuwige vrede, omdat in een 
punt elke dualiteit zich oplost. De geest van de ontwaakte mens is nu helder, 
omdat hij de uiteindelijke Waarheid over het Leven kan aanschouwen. En 
met het groeien van zijn helderheid is ook zijn verwarring afgenomen.

En als de ontwaakte mens nu naar beneden kijkt, doet hij nog een 
mysterieuze ontdekking. De berg blijkt namelijk helemaal niet gehuld te 
zijn in mist. Langzaam wordt het voor hem duidelijk dat de mist die hem 
op zijn tocht naar boven het zicht ontnam, slechts in zijn hoofd bestond. 
Niet de mist, maar zijn eigen onwetendheid omtrent de Ware Aard van Het 
Leven versluierde zijn geest. Met een schok realiseert hij zich nu, dat dus 
zijn onwetendheid de oorzaak was van al zijn lijden op de berg.
.................
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Langzaam maar zeker voegen zich steeds meer mensen bij de ontwaakten 
op de top en worden daarmee deelgenoot aan het Grote Weten. De wijzen 
kennen het onderscheid tussen Waarheid en schijn, wat niet zeggen wil 
dat ze allemaal in alle opzichten al volmaakt zijn. Maar vanuit het diepe 
inzicht in de grond van het bestaan, voortkomend uit een open geest, zal 
het leven vanaf nu op natuurlijke wijze verder werken aan hun Goddelijke 
Vervolmaking. 

Dan zijn er ook nog de ontwaakten, die uit liefde voor al wat leeft, na 
aankomst op de top, weer terugkeren naar de lagere regionen, om daar 
hun onwetende broeders en zusters, als gids bij te staan bij het vinden 
van De Weg. Binnen het Mahayana boeddhisme worden deze ontwaakten 
“bodhisattva’s” genoemd.’ 
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Op de Top woont God als de Onnoembare

‘Op de top van de Heilige Berg, ofwel in het Hart van elke levensvorm, woont 
God als de Onnoembare. De grote meesters van de wereldreligies hebben door 
de eeuwen heen, de Onnoembare God via mystieke weg, dus via de innerlijke 
ervaring in het Hart, ontdekt. En vervolgens hebben de er elk hun eigen naam 
aan gegeven. Pratend over TAO, Brahman, Allah, God, Einsof, Wankan Tanka 
of de Grote Natuur als de Onnoembare, kun je slechts zeggen wat het niet is. 
Het is begrijpelijk dat in verschillende religies is gekozen voor het concept van 
een persoonlijke God, omdat de nog onwetende aardse mens zich hier nog iets 
bij kan voorstellen. Van God is echter geen enkele voorstelling te maken en 
zeker niet die van een persoon. Echter deze onpersoonlijke God kan door de 
mens, wel langs de weg van het mystieke ervaren via het Hart worden gekend. 
En dit kan, omdat ook de mensenziel, vanaf zijn geboorte uit de Oerbron, 
de kennende godsvonk van de Vader/Moeder-God in zijn Hart meedraagt, 
de godsvonk die met de onpersoonlijke God van het universum harmonisch 
resoneert. Omdat hij het Koninkrijk Gods in zijn Hart met zich meedraagt, kan 
de mens worden beschouwd als zoon of dochter van God, en is daardoor een 
‘God in Wording’, die zich uiteindelijk op de zevende trede weer zal verenigen 
met de Vader/Moeder-God waaruit hij ooit voortkwam. Het weer Eén worden 
met zijn schepper en het zo bereiken van de Goddelijke Volmaaktheid, wordt 
door de Verlichte Meesters wel beschreven als eeuwige vrede, onvoorwaardelijke 
liefde, alomvattende harmonie, onpeilbare diepte of grote stilte. En deze hoogste 
ervaring op de zevende bewustzijnstrede, waar de mensenziel door de vele 
levens heen, op een natuurlijke wijze naar toe groeit, wordt in het Hindoeisme 
‘Sat-Chit-Ananda’ genoemd, ofwel ‘Waarheid-Bewustzijn-Gelukzaligheid’. 
Andere tradities spreken over het betreden van de ‘Zevende Hemel’.’
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De grond van elke Religie

‘Zoals ik je in het verhaal van de Heilige Berg duidelijk maakte, is elke geestelijke 
traditie gebaseerd op dezelfde ontdekking, namelijk die van de diepste bron 
van het bestaan, die wel God wordt genoemd. Hoewel het onmogelijk is 
om deze ervaring te verwoorden, omdat deze alle begrippen te boven gaat, 
probeerden verschillende meesters toch in hun geschriften tot uitdrukking te 
brengen wat ze hadden ontdekt. Ze deden dit om een houvast te bieden aan 
allen die nog op de berg onderweg waren, op zoek naar het eeuwige geluk 
op de top. De cultuur en tijd waarin de ontdekking onder woorden werd 
gebracht, was bepalend voor de vorm waarin hun openbaringen werden 
verwoord. Daardoor is het soms moeilijk om parallellen te vinden. Lau Tse 
deed het bijvoorbeeld op een poëtische, soms cryptische manier, terwijl 
Mohammed en Jezus ‘het open geheim’ in respectievelijk de Koran en de 
Bijbel probeerden duidelijk te maken aan de hand van metaforen. Daarnaast 
hebben ze hun ontdekking vertaald naar leefregels voor de mensen die het 
bestaan nog niet tot het diepste hebben doorgrond en behoefte hebben aan 
begeleiding op hun Weg. De schrijver van de Bhagavad Gita verwoordde 
de Vedische wijsheden in de vorm van een tweegesprek tussen enerzijds Sri 
Krisna, het goddelijke principe in de mens of het Hogere Zelf, en anderzijds 
Arjuna, de zoekende mens. Ook de Boeddha probeerde zijn inzichten onder 
woorden te brengen in de Vier Edele Waarheden en gaf aanwijzingen voor 
een ‘juist’ leven in de vorm van het Achtvoudige Pad. Al deze geschriften, 
hoe verschillend ook, zijn daarmee een gids geworden voor het dagelijkse 
leven. Gidsen die ook weer niet te letterlijk genomen moeten worden, omdat 
ze slechts verwijzen naar de Hoogste Waarheid, maar het zelf niet zijn.’
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6
De Mystieke Weg 
van de Ziel
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De Cyclische Bewustwordingsweg van de Ziel

‘Vanaf haar geboorte uit de Oerbron, volgt de Ziel de neerdalende Scheppingsweg 
door de zeven rijken naar de aarde. Door de aardse ervaringen groeiend in bewustzijn, 
verheft zij zich dan weer, om aan het eind van de opklimmende Weg van Inzicht, als 
een Verlicht Wezen met de bewustzijnsoogst weer Thuis te komen. Thuis bij de Vader/
Moeder-God als haar Oorsprong, waarmee ze al die tijd via het Hart verbonden bleef.’

Pad van Bewustzijnsontwikkeling

‘Het Pad van Bewustzijnsontwikkeling is 
geen rechte lijn, maar een zich eindeloos 
verruimende spiraal. Je komt voortdurend 
op dingen terug, die je ooit als De Waarheid 
bestempelde, maar na verloop van tijd dienden 
zich nog diepere waarheden aan. En dit proces 
van inzichtverruiming blijft zich maar herhalen 
en creëert zo, gedurende zijn weg door de 
zeven sferen of ervaringsdimensies, een steeds 
wijder wordende bewustwordingsspiraal, die 
uiteindelijk op de zevende trede alle wijsheid 
van het universum insluit.’
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De Ontdekkingsweg van de Mysticus

´De mysticus neemt geen genoegen met het ‘geloven’ van het verhaal van een 
ander of vanuit een boek, maar wil zelf ontdekken en zelf de ervaringen hebben, 
waar de grote spirituele leraren over spraken. 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. Een mystieke weg heeft tot doel om tot inzicht te 
komen in de hogere Geestelijke Werkelijkheid, die achter of onder de dagelijkse 
werkelijkheid van de aardse mens verborgen ligt. Al duizenden jaren bestaan er 
mystieke tradities. De mens die ervoor kiest om een mystiek pad te volgen, wil 
dus zelf innerlijk 'ervaren', in plaats van 'geloven'. Een mystieke weg mondt uit 
in inzicht in het levensmysterie ofwel in ‘innerlijk weten’, en dat gaat vele malen 
dieper dan ‘kennis’ die ons in godsdiensten van buitenaf wordt overgedragen. 
Mystiek gaat dus over ‘weten via het hart’ tegenover het ‘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 zijn tot eenheid met God.’

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 Zijns-wijsheid bewust.'
....................
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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 waarachtig geloof beschikken wij over een waarachtig weten.
Waarlijk, het ontbreekt ons aan niets, behalve aan een waarachtig geloof.'

De bekende en meer eigentijdse hindoeïstische mysticus uit de traditie van de 
Advaita Vedanta, Nisargadatta Maharaj (1897 – 1981), zegt hierover:
'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.'

Lao Tse, de grote Chinese natuurfilosoof, mysticus en schrijver van de Tao Te Tjing 
(604 - 507 v. Chr.) drukte het uit in de volgende woorden:
'The eye with which you see God, is the same eye with which God sees you; 
from your hart one in seeing; one in knowing; one in loving.'

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 een mysticus kan alleen de eigen doorleefde ervaring de mens brengen tot 
het Absolute Weten, tot kennis van God. Hij laat zich wel inspireren door Heilige 
Boeken en Spirituele Leraren die hem zijn voorgegaan op Het Pad, maar gebruikt 
deze slechts als richtingwijzers op zijn weg van ontdekking. De mysticus stelt dus, 
in zijn weg om tot kennen te komen, het levende ervaren centraal.'
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De Vierde Staat

´Laat mij je een richting geven. Ik vraag je om het volgende in overweging te 
nemen: Zou het mogelijk kunnen zijn, dat er naast de drie staten die de mens 
ervaart, namelijk de droomloze slaap (de wereld van het onbewuste Zijn), de 
droomtoestand (de wereld van de onbewuste gedachten en gevoelens) en de 
waaktoestand (de wereld van de bewuste gedachten en gevoelens), nog een 
vierde bewustzijnstoestand bestaat. In de drie bekende toestanden waarin 
de mens kan verkeren, wordt de wereld waarin hij leeft op een steeds echter 
lijkende manier ervaren. In de droomloze slaap rust de geest in zichzelf, in een 
toestand van onbewuste leegte. De mens is zich niet van die vredige toestand 
bewust, maar bij het ontwaken is er nog wel een vage herinnering aan het gevoel 
van deze diepe vrede.  Vervolgens is het bewustzijn in de droomstaat in een 
sluimertoestand en vult de geest zich met toevallige beelden en gevoelens uit het 
onderbewuste en soms ook uit het bovenbewuste gebied. En als de mens dan 
ontwaakt uit de slaap, dan komt hij in de wakkere staat. En als de mens wakker 
is, leeft, werkt en denkt hij voor zijn gevoel helder bewust. Maar ook dan leeft hij 
in een soort waakdroomwereld, de droomwereld van het denken, de wereld van 
het ‘daar en dan’. In de waaktoestand identificeert de menselijke geest zich met 
allerlei denkbeelden en zo vormt zich het onjuiste idee van een afgescheiden ego. 
In die staat wordt het doen en laten bepaald door het najagen van denkbeelden 
en materiële zaken. Tot slot is er de vierde staat, ook wel de ‘ontwaakte staat’ 
genoemd. Dit is het domein van het bewuste Zijn, waarin de geest zich bewust 
is van zichZelf. De ontwaakte mens leeft bewust in het ‘hier en nu’, zonder de 
tussenkomst van zijn ego en het denken, en dus vrij van oordelen. Je zou dit 
ook de staat van de bewuste leegte kunnen noemen, waarin alles zich aandient 
‘precies zoals het Is’. Deze vierde staat wordt in India ‘Turîya’ genoemd.’ 
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Hoe waar is jouw werkelijkheid?

'De aardse mens, dus de mens die nog onwetend is omtrent de geestelijke 
dimensie van het bestaan, is er van overtuigd dat de zichtbare wereld die hij 
in de waaktoestand ervaart uiterst echt is. 

Maar wanneer hij droomt wordt hij met angstzweet wakker, omdat hij er 
ook in die toestand van overtuigd is, dat de enge draak die op het punt 
staat om hem te verslinden, heel echt is. Eenmaal op de hogere trede van 
de waaktoestand gearriveerd, doorziet hij de relativiteit van zijn gedroomde 
werkelijkheid en moet hij glimlachen om zijn angst. 

Met andere woorden; de aardse mens is zich in de droomtoestand niet 
bewust van zijn onwetendheid, maar wordt zich daarvan pas bewust op 
een bewustzijnstrede hoger. Zou het ook niet zo kunnen zijn, dat hij op 
vergelijkbare wijze, vanuit de ‘verlichte’ toestand van de vierde staat, de 
betrekkelijkheid kan inzien van de angsten en verrukkingen die in zijn 
dagelijkse waaktoestand op de derde trede zo levensecht leken?' 
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De Goddelijke Boodschap van Wijsheid

‘Misschien is de mens in zijn dagelijkse waaktoestand net zo onwetend over 
de echte waarheid en de geestelijke essentie van Het Leven, als de dromer 
die geen weet heeft van de dagelijkse werkelijkheid van de mens. Pas 
wanneer de dromer in de ochtend uit zijn droom ontwaakt op de hogere 
bewustzijnstrede van de waakstaat, kan hij de betrekkelijkheid van zijn 
droom inzien. 

De werkelijkheid van een lagere bewustzijnstrede kan wel vanuit een 
hogere trede worden gezien, maar vanuit een lagere trede kan geen 
hogere werkelijkheid worden waargenomen. Vandaar dat de 'Vierde Staat' 
waarover ik sprak, voor de mens die nog niet op de vierde bewustzijnstrede 
is ontwaakt, geen realiteitswaarde heeft. Dit komt omdat een hogere 
energietrilling wel een lagere trilling insluit, maar andersom is dat 
onmogelijk. 

Alles waaraan de mens in zijn leven zoveel waarde toekent, waar hij een 
halszaak van maakt en misschien wel voor zou willen sterven, zou hij 
vanuit de ontwaakte staat op de vierde bewustzijnstrede gezien, met een 
begripvolle glimlach kunnen afdoen als iets wat misschien lastig of juist 
aantrekkelijk is, maar niet van essentieel belang is.’ 
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Geestelijke Volwassenheid

‘De stadia van geestelijke rijping en geestelijk 
volwassen worden, zullen niet allemaal 
binnen één aards leven worden doorlopen. 
Meestal zijn ze verspreid over vele levens op 
deze planeet, aardse levens die steeds worden 
afgewisseld door levens in de geestelijke wereld, 
zoals ook dag en nacht verwikkeld zijn in een 
kosmische dans. Door de vele cyclische levens 
door deze 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. 

En toch gaat het in het leven niet om het bereiken 
van deze verheven bestemming, maar om de 
weg er naar toe. Een boom houdt zich ook niet 
bezig met het bereiken van volwassenheid, maar 
volgt slechts zijn Zielsimpulsen, van moment tot 
moment. Volg in dit opzicht de boom.’
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De Ontwaakte Staat

‘Besef dat de ontwaakte staat niet iets is wat ver weg gelegen is en wat je kunt bereiken door grote 
inspanning. Deze staat is voor ieder mens altijd direct beschikbaar, want deze staat sluimert 
al in je hart. Voor het ervaren van deze staat moet echter aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan. Ditzelfde geldt voor elke andere staat, zo is het ook mogelijk om op elk moment in de 
diepe droomloze slaap te vertoeven. Daarbij is het wel voorwaarde, dat de mens zich te ruste legt, 
waardoor de slaap op een natuurlijke wijze wordt uitgenodigd. Op overeenkomstige wijze wordt 
de ervaring van de vierde staat uitgenodigd door beoefening van meditatie en contemplatie.’
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7
Beklim de 7 treden van
Bewustwording
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Ook de Ziel volgt 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 of de zeven 
treden, 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 alles, via ‘De Heilige Wet van Zeven’ op de hoogste trede, in het 
Hemelse Paradijs tot zijn Goddelijke Voltooiing.’
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De Ziel beklimt de Eerste Treden

‘Gedurende de beklimming van de eerste drie bewustzijnstreden, dus de drie 
treden die verbonden zijn met de lagere trilling van de aardse sfeer, keerde de 
prille Ziel, cyclus na cyclus, steeds weer terug naar de aarde. Daar hulde de 
Ziel zich in veel verschillende aardse gedaanten. Zo vertoefde hij vele levens 
lang in het plantenrijk, waarin het Vegetatieve Bewustzijn van de eerste trede 
in hem ontwaakte. Vervolgens ontwikkelde de Ziel zich in het wat hoger 
trillende dierenrijk, waar het Instinctieve Bewustzijn van de tweede trede tot 
leven kwam. En aangekomen in het nog iets hoger vibrerende mensenrijk, 
werd in het centrum van de Ziel het zelfbewustzijn of egobewustzijn van 
de derde trede aangelegd. En daarmee kreeg de mensenziel toegang tot de 
derde ervaringsdimensie, ofwel tot het levensdomein van de aardse mens. En 
nu levend in deze derde dimensie van het bestaan, heeft de mensenziel dus 
de beschikking gekregen over het vermogen om, fysiek te leven, emotioneel 
te voelen en rationeel te denken. Dit zijn de vermogens die binnen de drie 
lagere levensrijken van de aarde, via zijn onderste drie bewustzijnscentra 
of chakra’s tot ontplooiing kwamen. En als mensenziel, wonende op de 
derde trede van het Egobewustzijn, zet hij nu zijn ontwikkelingsreis naar 
de Goddelijke Volmaaktheid voort. De 13e eeuwse dichter en mysticus Roemi 
zei het zo:’
“Ik stierf als mineraal en werd een plant. Ik stierf als plant en werd een dier. 
Ik stierf ook als dier om mens te worden. Waarom zou ik bang zijn voor de 
dood, als ik er nooit iets door verloor, doch enkel erdoor won? 
Mijn volgende stap zal zijn dat ik mij verhef naar de staat van engel. 
Ook als engel zal ik sterven, om te ontwaken in een staat die alle bevatting 
te boven gaat.”’
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  1e Bewustzijnstrede in Stuit-Chakra 
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  2e Bewustzijnstrede in Navel-Chakra De Ziel zit op de 3e Trede gevangen in lijden

‘De aardse mens leeft op de derde trede, de trede van het Egobewustzijn. 
En vanuit dit beperkte bewustzijn ervaart de mens zichzelf en al het andere 
als afgescheiden van het Grote Geheel. En dit bewustzijn houdt hem 
gevangen binnen de derde ervaringsdimensie, ofwel binnen het vrij laag 
trillende ‘Veld van het Aardse Denken’ met zijn dualiteit, verdeeldheid, 
spanning, strijd en lijden. Ook is hij nog niet vrij van de negatieve invloed 
van de vertroebelingen op de eerste twee treden, dus nog niet vrij van de 
negatieve emoties, de dwingende begeerten en de overmatige gehechtheid 
aan materie. Om zich te ontdoen van deze ketens van de drie lagere 
ervaringsdimensies van de aardse sfeer, vraagt elke nieuwe Zielsopdracht, 
die de mensenziel uit de Geestelijke Wereld meeneemt, om de oprechte 
confrontatie aan te gaan met elke lastige levenssituatie op aarde. En met 
het aangaan van dit eerlijke gevecht wordt niet bedoeld, dat de mens zich 
tegen moeilijke situaties gaat verzetten of ze negeert, maar dat hij ze recht 
in de ogen durft te kijken, en het eigen aandeel in de situatie onderzoekt. 
Dan zal namelijk het onbewuste mechanisme dat daar achter werkzaam is, 
dus zijn vermeende afgescheidenheid, worden ontmaskerd. En daardoor 
kunnen de onjuiste overtuigingen door de mens kan worden losgelaten en 
zal het lijden oplossen. 
En zo zal elke denkbeeldige ruwe steen, waarmee de mensenziel vanuit de 
Geestelijke Wereld de aarde betreedt, door de weerstand op deze planeet 
worden gehakt en geschuurd, waardoor deze geleidelijk zijn bedoelde 
goddelijke vorm zal krijgen. Dan kan de Ziel elke steen, bij zijn terugkomst 
in het Geestelijke Domein, zijn bedoelde plaats geven in de muur van zijn 
in aanbouw zijnde "Tempel van Liefde, Kracht en Wijsheid".’
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Einde van de 3e Trede van het Egobewustzijn

‘En dit zal zich blijven herhalen, totdat deze aardse mens aan het einde 
van de derde trede, dus de trede van het Egobewustzijn met het rationele 
denken dat alles scheidt, wanhopig zijn blik onderzoekend naar binnen 
gaat richten en daar de innerlijke stilte ontdekt. En met deze stap heeft 
het zogenaamde Eerste Ontwaken zich voltrokken. De Boeddha zei over 
dat Eerste Ontwaken, dat deze mens dan ‘In de Stroom is Getreden’. 
En daarmee bedoelde hij, dat deze mensenziel de eerste stap had gezet 
op het Spirituele Pad, het pad dat op de zevende trede tot Geestelijke 
Volwassenheid ofwel Goddelijke Volmaaktheid leidt. Via meditatie bereikt 
deze mens het ‘Stille Midden’ in zijn Hart. En vanuit dit centrum voorbij 
het denken, is hij weer voor even ‘Aanwezig in dit Moment’ en verbonden 
met de energieën van het Goddelijke Veld dat hem innerlijk verlicht. En 
vanuit deze helderheid zal hij dan de schijngestalte van zijn ego, dus van 
zijn ‘denkbeeldige zelf ’, geleidelijk gaan doorzien. Dan zal hij een glimp op 
gaan vangen van zijn Ware Zelf of Ziel die in zijn Hart woont.

In het Mahayana-Boeddhisme en het Zen-Boeddhisme is het gebruikelijk, 
om de leerling, in wiens Ziel het Eerste Ontwaken heeft plaatsgevonden, 
in overweging te geven om de vier geloften van de Bodhisattva af te leggen. 
Deze vier Bodhisattva Geloften luiden als volgt:
- Hoe talrijk de wezens ook zijn, ik beloof ze alle te helpen om zich uit hun          
lijden te verlossen.
- Hoe talrijk in mij de driften ook zijn, Ik beloof ze alle te overwinnen.
- Hoe talrijk de geestelijke leeringen ook zijn, ik beloof ze alle te verwerven.
- Hoe volmaakt de Boeddha ook is, ik beloof hem te worden.’
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  3e Bewustzijnstrede in Zonnevlecht-Chakra 
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  4e Bewustzijnstrede in Hart-Chakra De Ziel betreedt de 4e Trede van het Hartbewustzijn

‘De mensenziel begint zich nu te vestigen op de vierde bewustzijnstrede, de 
trede van het Eenheidsbewustzijn in het Hart, ook wel het Hartbewustzijn 
genoemd. De mens begint zijn aardse illusie van afgescheidenheid te 
doorzien, waardoor hij weer de oorspronkelijke Eenheid van Alles gaat 
ervaren. En deze bewustzijnstrede vormt de brug tussen het aardse en het 
hemelse domein, ofwel tussen de zichtbare wereld van de vaste vormen en 
de onzichtbare Geestelijke Wereld van de stromende energieën. Vanuit deze 
vierde bewustzijnstrede kan De Waarheid worden gezien, dus kan alles 
worden gezien ‘precies zoals het Is, en niet langer zoals wordt gedacht dat 
het Is. Op deze trede aangekomen, is de mensenziel een ‘Wetende’ geworden, 
en daarmee heeft hij zich bevrijd uit zijn aardse waakdroom. Naast zijn 
menselijke natuur, komt zijn Ware Geestelijke Natuur tot leven, en zo wordt 
deze mensenziel nu een bewoner van de twee werelden. 

Of zoals de soefiedichter en mysticus het in de 13e eeuw zei: “Deze mens is 
nog wel op, maar niet langer van deze wereld.”
Voor de ontwaakte Ziel opent zich nu namelijk de vierde ervaringsdimensie, 
ofwel het hoger trillende ‘Veld van de Goddelijke Eenheid’. Dit is het Veld 
voorbij het menselijke denken, waarin alles met elkaar verbonden is, en 
waarin alle polariteiten zich tot een levende heelheid hebben ver-enigd. En 
vanuit dit Goddelijke Veld stroomt in de Ziel de kracht van de Universele 
Liefde, waardoor in alle leven balans en disbalans kan worden onderscheiden. 
En deze kracht schenkt hem ook het hogere Helende Vermogen, om op alle 
niveaus van het leven, via het weer in balans brengen van de energieën, de 
oorspronkelijke dynamische harmonie te bevorderen of te herstellen.’
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De Ziel betreedt de 5e Trede van het Creërend Bewustzijn

‘En als de ontwaakte mensenziel zich dan uiteindelijk, vanuit het neutrale 
‘Stille Midden’ in zijn Hart, blijvend heeft afstemt op het Ene Natuurlijke 
Bestaan in het Nu, dan groeit hij toe naar de vijfde bewustzijnstrede, waar 
in hem het Creërend Bewustzijn ontwaakt. En dat bewustzijn komt voort 
uit het diepe levensinzicht, dat het Natuurlijke Bestaan vraagt om overgave 
aan ‘niets doen’. En dat betekent, dat de mens bereid is om zijn ego-wil 
volledig te doven, en zich durft over te geven aan de Ziel, die ernaar verlangt, 
om in de directe ervaring van het Eeuwige Nu, de Goddelijke Wil te volgen. 
Op deze bewustzijnstrede, die binnen het vijfde chakra is ontwaakt, opent 
zich voor de mensenziel de vijfde ervaringsdimensie, ofwel het ‘Veld van 
de Goddelijke Creatie’. Vanuit dit veld stroomt in hem nu de kracht van 
het Universele Denken en Willen. En dat schenkt hem het Goddelijke 
Vermogen tot bezielde expressie in woord en daad, en tot het scheppen 
vanuit de Universele Intentie, ofwel te scheppen vanuit het Woord van God. 
En dat maakt deze mens tot een Schepper naast God, omdat hij nu in zijn 
scheppen in staat is om bewust de Goddelijke Weg van Creatie te volgen.
En deze Goddelijke Weg van Creatie houdt in, dat bewust wordt geschapen 
vanuit een intentie als geestkiem (Yi). Vervolgens wordt door concentratie 
de levensenergie (Qi) gemobiliseerd, die nodig is om de intentie leven in te 
blazen en zo te laten rijpen tot een mentale energievorm. En tot slot wordt 
de onzichtbare energievorm, door concentratie op de fysieke energie (Li), 
als zichtbare materiële vorm in de fysieke wereld verwezenlijkt. Dit wordt 
door de oude chinese meesters, de Geestelijke Scheppingsweg volgens "Yi-
Qi-Li" genoemd, waarbij op energieniveau gebruik wordt gemaakt van de 
Wet van Harmonische Resonantie.’
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  6e Bewustzijnstrede in Voorhoofd-Chakra De Ziel betreedt de 6e Trede van het Intuïtief Bewustzijn

‘En wanneer de mensenziel de zesde bewustzijnstrede bereikt, ofwel 
wanneer zijn zesde chakra of bewustzijnscentrum zich opent, ontwaakt 
in hem het zeer hoog trillend Intuïtief Bewustzijn. En vanuit dat hoge 
bewustzijn, krijgt de Ziel toegang tot de zesde ervaringsdimensie van de 
werkelijkheid, die door de Heilige Geest wordt doorstraalt en de Heilige 
Wetten bevat. Deze dimensie wordt wel het ‘Veld van de Goddelijke Orde’ 
genoemd. Dit zeer hoog trillende veld bevat ook de Akasha-Kronieken, 
ofwel het ervaringenarchief van de Wereldziel, waar al het bezielde leven 
onderdeel van is. Vanuit dit Goddelijke Veld stroomt in de Ziel de kracht 
van de Universele Wijsheid, die hem het vermogen schenkt om in het 
innerlijk van alle leven, de oorspronkelijke orde, de geest of innerlijke 
wijsheid te aanschouwen. En deze Goddelijke Openbaringen maken hem 
tot een Ziener of Wijze. En dit kan zich in de hemelse sfeer voltrekken, 
maar ook al platsvinden, terwijl de mensenziel nog op aarde leeft.’
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Bezinning in het Voorportaal van de Tempel

‘En op de drempel van de zevende trede aangekomen, plaatst de 
gevorderde Ziel zichzelf nu binnen de Zielenwereld voor een moeilijke 
keuze. Legt hij nu de laatste hand aan zijn bouwwerk in de Geestelijke 
Wereld, en neemt hij definitief zijn intrek in de door hem voltooide ‘Tempel 
van Liefde, Kracht en Wijsheid’, of schort hij deze finale etappe op. Ofwel, 
brengt hij zijn reis nu tot voleinding, om op de zevende trede Goddelijke 
Volmaaktheid te bereiken en daarmee ‘Godsgelijke’ te worden, of stelt hij 
deze etappe naar de laatste trede van zijn bewustwordingsreis uit. Op deze 
één na laatste trede, bezint de ontwaakte Ziel zich op de laatste van de vier 
eerder genoemde Bodhisattva Geloften, namelijk de Gelofte:

“Hoe talrijk de wezens ook zijn, ik beloof ze alle uit hun lijden te verlossen.”

Deze bezinning komt voort uit zijn gevoel van Liefdevolle Verbondenheid 
met al het leven, dat nog onderweg is op Het Pad. Vanuit dat gevoel van 
verbondenheid, is het zijn goddelijke verlangen, om als gids, het Licht 
van zijn inmiddels verworven Goddelijke Liefde, Kracht en Wijsheid, te 
laten stralen op het pad van zijn broeders en zusters die nog zoekende 
zijn. In het Mahayana-boeddhisme vloeit dit uitstel van het bereiken van 
Boeddhaschap op de zevende trede, voort uit het her-bevestigen van de 
laatste van de vier Bodhisattva Geloften, die de ontwaakte mensenziel 
eerder heeft afgelegd.’

132

 Op deze trede bezint de Ontwaakte Ziel zich op  
 de laatste van de vier  Bodhisattva Geloften 



135

  7e Bewustzijnstrede in Kruin-Chakra De Ziel bereikt op de 7e Trede zijn Verheven Bestemming

‘Na de vele levens, waarin de Ziel het aardse en hemelse domein afwisselde, 
heeft hij nu op de zevende trede definitief zijn intrek genomen in zijn 
zelf, binnen de Geestelijke Wereld voltooide ‘Tempel van Liefde, Kracht & 
Wijsheid’. En deze tempel staat er symbool voor, dat deze mensenziel nu 
ook het Goddelijke Mysterie volledig heeft doorzien en dat daardoor alle 
hogere Geestelijke Vermogens in de Ziel zijn ontwaakt. En hiermee wordt 
gedoeld op vermogens als de Goddelijke Liefde, de Goddelijke Wil en de 
Goddelijke Wijsheid, die respectievelijk op de vierde, de vijfde en de zesde 
bewustzijnstrede tot bloei kwamen. En in deze sfeer van de zevende 
bewustzijnsgraad, waar de steeds hoger wordende trilling tussen de twee 
polen Yin en Yang, uiteindelijk uitmondt in frequentieloosheid, dus oplost 
in neutraliteit, opent zich in de Ziel de kracht van het Universele Bewustzijn 
of het Godbewustzijn. En vanuit deze hoogste bewustzijnsgraad, krijgt 
de Ziel nu toegang tot de zevende en hoogste ervaringsdimensie van de 
werkelijkheid, ofwel tot het ‘Veld van Goddelijke Volmaaktheid’. En dit 
frequentieloze veld voorbij elke trilling, wordt ook wel de 'Zevende Hemel', 
het 'Oerveld' of het 'Veld van Oneindige Potentialiteit' genoemd. En zo 
bereikt de mensenziel Christusschap of Boeddhaschap. Dan is hij zich 
helder bewust geworden van zijn goddelijke aard en bereikt Geestelijke 
Volwassenheid ofwel Goddelijke Volmaaktheid, waardoor hij een Heilige, een 
Arahant of een Spiritueel Meester wordt. Als ‘Godsgelijke’ zal de Ziel dan 
geheel ontwaakt, weer terugvallen in het Oerveld, ofwel in de gelukzaligheid 
van de vredige schoot van de Vader/Moeder-God, die hij ooit als prille 
geestkiem verliet. En daarmee is de Heilige Missie van de Ziel vervuld’
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8
Ontmasker je 
beperkende Gedachten
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Zuiver je allereerst van de Drie Vergiften

‘Om zijn bewustzijnsfrequentie daadwerkelijk te verhogen, zal de mens zich 
allereerst moeten ontdoen van al zijn onbewuste innerlijke patronen die zijn 
trilling omlaag trekken. Zo zal de mens zich innerlijk moeten zuiveren van 
de drie vergiften, die in zijn drie lagere energiecentra, dus de drie chakra’s 
die verbonden zijn met de lager trillende aardse energieën, zijn opgeslagen. 
Deze drie vergiften zijn ooit ontstaan als verdedigingsmechanismen van het 
ego, dat zich vanuit een vermeende afgescheidenheid, tegenover een vijandige 
omgeving geplaatst voelde. Met het zuiveren van deze drie peilers waarop het 
ego steunt, wordt de negatieve werking van het egobewustzijn teniet gedaan. 
Allereerst is er het vergif dat zich kan hebben vastgezet in het onderste chakra, 
dat met de laag trillende materiële energieën verbonden is. Het gaat hier om 
een te sterke gehechtheid aan het lichamelijke en aan materiële zaken, zoals 
geld, bezit, objecten en andere uiterlijkheden. Dan zijn er de verslavende 
begeerten en ook de negatieve emoties die ooit te moeilijk waren om ze te 
doorleven. Deze vormen het tweede vergif dat de mens gevangen houdt en 
omlaag trekt, en dat heeft zich vastgezet in het tweede chakra, ofwel in het 
lagere gevoelscentrum iets onder de navel. En tot slot is er het mentale vergif 
van negatieve en zelfzuchtige gedachten, maar ook van te sterke overtuigingen, 
oordelen, normen, dogma’s en verwachtingen. En deze hebben zich in het 
derde chakra, het energiecentrum ter hoogte van de zonnevlecht, vastgezet. 
Met deze gestolde denkbeelden doet de mens een poging om het leven, dat 
van nature stromend en onvoorspelbaar is, begrijpbaar en hanteerbaar te 
maken, maar zal daarmee onvermijdelijk de natuurlijke levendigheid van het 
leven in zijn innerlijk en om hem heen ernstig geweld aandoen. 
.......................
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Naast het toedekken van de diepe levensangsten in de mens, zorgen 
de verdedigingspatronen die ik zojuist noemde, er ook voor, dat de 
levensenergie, die van nature vanuit de Bron onbelemmerd door de 
mens heen wil stromen en zo het organisme wil vitaliseren, in de lagere 
energiecentra wordt geblokkeerd. En daardoor wordt de energiefrequentie 
van deze mens omlaag getrokken en kan hij binnen alle levensgebieden 
spanning gaan opbouwen en uit balans raken. En in deze stress en 
disbalans binnen het menselijke energieveld, ligt de oorzaak van al 
zijn ziekten en van al zijn menselijke lijden. En in dit ongemak en deze 
problemen geeft het Grote Leven, ofwel God, de prikkel aan de mens om 
te ontwaken uit zijn onwetendheid en zijn bewustzijn te verruimen. Dus in 
het begin van het spirituele groeiproces, is het van belang om de aandacht 
te richten op de onbewuste verdedigingsmechanismen van het ego en 
deze te ontmaskeren, hanteerbaar te maken en zo nodig los te laten. En 
dat vraagt om eerlijk innerlijk onderzoek, wakkerheid, zelfdiscipline en 
geduldige volhardendheid. Dit alles is de eerste voorwaarde om via het 
Hart De Waarheid te gaan zien, want een vertroebelde geest ziet slechts 
vertekende beelden.
Meester Eckhart, een christelijk mysticus (circa 1260-1328), zei het als volgt: 
"Only the hand that can erases
can write the true thing."

Echter bewustzijnsgroei vraagt niet alleen om het zuiveren van de lagere 
trillingen in je drie onderste chakra’s, maar ook om het bevorderen van de 
frequentieverhoging in je vierde en hogere chakra’s. Deze kunnen zich dan 
als nieuwe bewustzijnscentra gaan openen, en je geest en daarmee ook je 
leven verlichten.'
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Het Aardse Denken is je dienaar, niet je meester

‘Het rationele denken is een slechte meester maar een goede dienaar. Gebruik het 
denken waarvoor het bedoeld is, namelijk om de orde in de wereld van materiële en 
niet-materiële vormen te begrijpen en om vervolgens als mens je bijdrage te leveren aan 
het onderhoud van de schepping, en deze goddelijke schepping op creatieve wijze verder 
te vervolmaken. Zet het denken dus in als hulpmiddel waar dat nodig is, maar keer 
vervolgens steeds weer terug naar je thuisland, naar je staat van ‘Zijn’, waar je Ziel de 
scepter zwaait.’

Verwezenlijk je Ware Natuur

‘Het is de aard van de reuzenbamboe langs 
de oever van de Li-rivier, om ten volle een 
reuzenbamboe te zijn. De aalscholvers die boven 
de rivier cirkelen, maken hun missie waar door 
simpelweg aalscholver te zijn. Ook uit het feit 
dat de zon schijnt, blijkt dat hij zijn bedoeling 
begrepen heeft. Zo is het jouw heilige missie 
om ten volle jouw Zelf, jouw Ware Natuur te 
verwezenlijken. Maar de meeste mensen leven 
niet vanuit hun diepste aard, maar laten hun 
leven leiden door emoties of door kleingeestige 
overtuigingen, normen en verwachtingen van 
zichzelf en van anderen. Ontwaak uit de illusie 
van het ego, dat een speelbal is van emoties en 
dat zich van het rationele denken bedient en 
ontdek achter deze emoties en denkpatronen 
je Ware Natuur en de Ware Natuurlijkheid van 
het Bestaan’
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Elk Conflict komt voort uit Onderscheid door Denken

‘Met het maken van elk onderscheid via het rationele denken, wordt de 
kiem gelegd van spanning en conflict, innerlijk of uiterlijk, en dus van pijn 
en verdriet. Onderscheid ik mij via mijn denken als Chinees, als boeddhist, 
of als man, dan trek ik daarmee een grens tussen mij en de mensen die dat 
niet zijn. Met elke grens die de mens in zijn denken trekt, schept hij zijn 
eigen persoonlijke werkelijkheid. Ook vormt hij zo zijn ik-bewustzijn, dus 
het bewustzijn van wie hij meent te zijn en daardoor draagt het maken 
van elk onderscheid een latent conflict in zich. Zo kan de mens situaties 
en mensen niet meer simpelweg zien ‘zoals ze Zijn’, maar neemt ze waar 
‘zoals hij denkt dat ze zijn’ of hoe ze volgens hem ‘zouden moeten zijn’. Ook 
zichzelf kan hij niet meer zien 'zoals hij Is', maar neemt hij waar zoals hij 
denkt dat hij is. Zo reduceert de mens alle levende situaties en mensen, 
maar ook zichzelf, tot dode denkbeelden en doet daarmee De Levende 
Waarheid groot geweld aan. Ontmasker je denkbeelden en verbind je weer 
met de mens en de situatie ‘zoals die Is’. Durf ook jezelf weer te zien zoals 
je eenvoudigweg Bent. Betrap jezelf ook op verwachtingen, want dat zijn 
denkbeelden waarmee jij jouw wil oplegt aan een situatie, mens of jezelf. 
Betrap jezelf ook op ego-verlangens, want ook daaruit spreekt dat je de 
dingen niet aanvaardt ‘zoals ze Zijn’. Merk tot slot ook de verwachtingen 
op die anderen hebben naar jou toe. Respecteer de ander in zijn anders 
zijn, maar waak ervoor, je door hen blind te laten leiden door te voldoen 
aan hun verwachtingen.´
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Wordt wakker voor De Waarheid

‘Niet-getrainde mensen hebben meestal een rusteloze geest. Hun aandacht 
klampt zich onbewust vast aan elke gedachte die in hen opkomt. Ze laten 
zich er door meeslepen of zelfs terroriseren. Zij gedragen zich als een 
kudde rusteloze idioten die, als gevangen in een betovering, op de rivier 
doelloos van de ene ijsschots op de andere springen. Ze doen de grootste 
moeite om elkaar te ontwijken en om niet in het koude water te vallen, 
wat ze uiteraard niet lukt. Ze zijn zich niet bewust van waar ze werkelijk 
mee bezig zijn, omdat ze volledig in beslag worden genomen door hun 
doelloze overlevingsspel. Er is geen enkele plek meer waar ze even op 
adem kunnen komen. Ze gaan door totdat ze er letterlijk bij neervallen en 
noemen dat een burnout of depressie. Sommigen worden door de stroom 
meegesleurd en kunnen zich daar niet meer aan onttrekken. Ook vallen er 
in deze overlevingsstrijd harde klappen, omdat iedereen gefixeerd is op de 
toevallige schots die zich in zijn geest heeft aangediend en waaraan men 
zich krampachtig vastklampt om toch houvast te hebben.
 
Is dit het leven zoals het is bedoeld, of is de mens volstrekt verdwaald van 
waar het werkelijk in het leven om gaat? Diep in zijn Hart weet hij dat hij 
vervreemd is van de essentie van het bestaan, maar hij is doof voor die 
innerlijke stem, die hem weer naar huis roept. Met een vertroebelde geest 
probeert hij vast te stellen wat hij moet doen om zich niet helemaal te gronde 
te richten. Echter alleen een heldere en eerlijke geest kan onderscheid 
maken tussen waarheid en schijn en wat hem wel of niet te doen staat.’

146



149

Laat je Gedachten met rust

´Mijn geest is leeg, deze leegte is mijn Thuis. Wat kan het denken toevoegen 
aan de beleving van dit Heilige Moment, hier en nu? 

De gedachtenstroom in je hoofd lijkt niet te temperen, gedachten komen en 
gedachten gaan. Je lijkt daar geen enkele invloed op te hebben. Inderdaad, 
dat vereist oefening. Maar met die gedachtenstromen op zich is niets mis. 
Zolang er water is, stroomt de rivier, zolang je leeft zijn er gedachten, dat is 
de natuur. Het gaat erom hoe je met die gedachten, die zich in een stroom 
spontaan aandienen, omgaat. Besef goed dat elke gedachte die jij met je 
aandacht vastpakt, je uit de ervaring van dit moment haalt. Gedachten zijn 
verbonden met verleden en met toekomst, niet met het nu, terwijl dit eeuwige 
ene moment het enige is dat echt bestaat. Je kunt alleen in het hier en nu 
leven en ervaren, van moment tot moment vanuit je Hart.  Je hoofd is om te 
begrijpen, je Hart om te beleven. Gisteren en morgen bestaan in wezen niet, 
dat zijn projecties in de vorm van herinneringsbeelden of toekomstbeelden 
in je hoofd. Op elk moment dat jij je vereenzelvigt met een gedachte, stap je 
in feite uit het concrete leven ‘zoals het Is’, dus uit het ‘hier en nu'. En daarmee 
sluit je je af van de voedende stroom van Het Leven, die jou alleen in dit 
eeuwige moment bereiken kan. Op dat moment neem je genoegen met een niet 
werkelijk bestaande wereld, namelijk met de vertrouwde waakdroomwereld 
van ‘daar en dan’. Wanneer Het Leven daarom vraagt, maak dan met je 
denken een uitstapje, gebruik het als handig instrument om te creëren of 
te analyseren, maar keer steeds weer terug naar de vredige stilte en leegte in 
je Hart die ook jouw Thuis is. Voedt onzinnige gedachten die toevallig in je 
geest opkomen, niet langer met de energie van je aandacht, en je bent Vrij!’
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Ga vanuit het Denken naar het Zijn

´Door de dominante rol die de aardse mens aan het rationele denken heeft 
gegeven, lijkt hij niet meer in staat te zijn om woordeloos te ervaren en 
oordeelloos waar te nemen. Ervaren valt bij deze mens nagenoeg samen 
met het benoemen, beschrijven en interpreteren van de ervaring vanuit 
zijn denken, waardoor hij een muur van begrippen, namen en definities 
plaatst tussen hemzelf en het object van ervaren. Het lijkt alsof hij het pure 
en directe ervaren is verleerd. Door weer naar binnen te keren, zal de mens 
in zijn Hart als het ´Stille Midden´ van zijn wezen, weer het ervaringsgebied 
van het ´Zijn´ betreden, dat voorbij het denken ligt  en waar het denken 
dus geen vat meer op heeft. Dan is hij weer teruggekeerd in zijn Natuurlijke 
Staat van Zijn, vanwaaruit hij weer leeft in het gebied van het verruimde 
bewustzijn van de 'Vierde Staat', dus in het paradijslijke gebied waar echte 
Vrede heerst, ware Liefde wordt ervaren en diepe Wijsheid wordt geboren. 
En deze hemelse ervaringswereld wordt door de ontwaakte mensenziel 
betreden, terwijl hij nog in een fysiek lichaam is gehuld en op aarde leeft.´ 
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Verbreek de betovering

‘Zie in dat alle overtuigingen, normen en verwachtingen zijn voortgekomen 
uit toevallig opkomende gedachten in jouw hoofd en in de hoofden van 
anderen. Waarom zou je daar zo’n grote betekenis aan geven, als je 
daarmee je werkelijke aard verloochent? Als je eenmaal heel diep hebt 
ingezien waar je mee bezig was, zul jij je niet snel meer bij die mensen 
voegen die zo neurotisch van de ene schots op de andere springen. Al die 
vreemde schotsen zullen voorbij blijven drijven, daar verandert niets aan, 
maar ze bepalen niet langer al jouw handelen, omdat jij je er niet meer 
onbewust automatisch mee verbindt. Zie dit alles in en de beklemmende 
betovering is verbroken. 

Op gelijke wijze kun je ook door meditatie de bewegingen in je geest 
gadeslaan en je op die manier onttrekken aan de macht die jij aan je 
gedachten hebt gegeven, zonder dat jij je daarvan bewust was. Vanuit dat 
inzicht zul je op zoek gaan naar jouw eigen schots, oftewel naar je eigen 
diepste aard of Ware Natuur, en je laten meedrijven met de Natuurlijke 
Stroom van het leven en je zult Vrij zijn.’
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Zonder Denken ben je Vrij

‘Je geest richten op een object is een gevolg van de behoefte van het denken 
om onderscheid te maken. Dat geeft een gevoel van houvast en zekerheid. 
Echter, elke grens die het denken op deze wijze trekt, is de latente kiem van 
strijd. In de wereld, voordat het denken zijn intrede deed, was er vrede. Als 
er geen denken is, is er geen onderscheid, is er geen doel buiten jeZelf, is er 
geen richten of vasthouden, vervalt ook het onderscheid tussen subject en 
object, tussen dit en dat, tussen ik en jij, tussen wij en zij, tussen boom en 
struik, tussen man en vrouw, tussen bloem en blad, tussen hemel en aarde.

Als er geen denken is, vervalt ook het onderscheid in de tijd, is er ook 
geen verleden, heden en toekomst. In wezen bestaat op deze vierde 
bewustzijnstrede dan alleen het Ene Eeuwige ‘Zijn’ van moment tot 
moment. Al het andere speelt zich af in je hoofd en is, gezien vanuit het 
perspectief van dit hogere bewuste-Zijn, slechts van relatieve betekenis, 
omdat het bij de waakdroom van de derde bewustzijnstrede hoort. Alleen 
een lege, dat wil zeggen, een niet geconditioneerde geest, kan zich van 
dit moment bewust zijn ‘zoals het Is’ en de volheid en eenheid van deze 
situatie werkelijk vanuit zijn Hart beleven. Je vertoeft dan weer in het 
domein van de pasgeborene, maar nu helder bewust. Slechts zonder de 
door het denken getrokken grenzen, is er werkelijke vrede mogelijk. Zonder 
de overheersende werking van het denken, is volledige vrijheid je deel, en 
daarin ligt de wezenlijke troost voor de mensheid besloten.’
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9
Overstijg je storende 
Emoties
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Laat je verdriet en het lijden toe

‘Maak diep contact met je angst en loop niet weg voor je verdriet. Ervaar 
‘dat wat Is’ in zijn volle hevigheid en zoek naar de oorzaak van je lijden. 
Heb de moed om je wanhoop te ervaren, maar besef dat vanuit het oogpunt 
van De Waarheid de nacht niet slechter is dan de dag en de winter niet 
erger dan de zomer. In elke dualiteit en strijd zijn de twee zijden van het 
bestaan aanwezig. Het zou onzinnig zijn de nacht te mijden of de winter 
te ontkennen. Iedereen weet dat het zeer weldadig kan zijn om je over te 
geven aan de nacht wanneer je je te rusten legt. En ook de stilte van de 
winter is, na een verzengende zomerhitte, een verademing en ook voel je 
daarin de kalme en onzichtbare belofte van nieuw leven. Ik weet dat de 
mens het anders ervaart, maar in diepste wezen is de dood niet erger dan 
het leven, de wanhoop niet erger dan het vertrouwen, zoals de winter niet 
erger is dan de zomer en de afnemende maan niet erger is dan de wassende 
maan. Durf je over te geven aan de ritmische dans van het bestaan, precies 
zoals die zich aandient. Geef je over, zonder de ene zijde te omarmen en 
de andere te weren of te ontkennen. Weet je onder alle omstandigheden 
gedragen en gevoed door de Grote Natuur die je, vanuit zijn onuitputtelijke 
Liefde en Wijsheid, alle facetten van het bestaan laat ervaren om te groeien. 
Zie in dat het niet heilzaam is om ervaringen en mensen onder te verdelen 
in goed en slecht. Zie elke ervaring die de Grote Natuur je aanbiedt, als een 
liefdevol gebaar om je inzicht te verruimen. Alleen door te durven ervaren 
en te zien ‘wat Is’, zal de hogere Waarheid over het bestaan, zich aan je 
gaan openbaren en je bewustzijn verruimen. Stort je met vol overgave in 
het leven en vertrouw op de Goddelijke Liefde en Wijsheid van de Grote 
Natuur, die zich om je bekommert als een vader om zijn kind.´ 
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Ontmasker je emoties

‘Bij elke emotie is er aan jouw kant sprake van een bewustzijnsvernauwing, 
een versluierde geest en daarmee van onhelderheid en onvermogen. Maar 
zelfs dan is jouw gevoel van boosheid en zijn jouw verwijten aan te merken 
als feiten, feiten die je, wanneer je wel de helderheid zou hebben, eigenlijk 
aan het palet van ´dat wat Is´ in die situatie zou moeten toevoegen. Echter 
je leeft op de derde bewustzijnstrede en je bent je niet helder bewust van De 
Waarheid in de situatie en van jouw rol daarin. Door je emoties ben je een 
speelbal geworden van de omstandigheden en je zult daar onvermijdelijk 
onder lijden. Dit lijden is het gevolg van de verdeeldheid die veroorzaakt 
wordt door je onvermogen om vanuit de derde bewustzijnstrede te zien 
‘wat Is’. Vroeg of laat zal deze pijn je weer prikkelen om je bewustzijn te 
verruimen en kun je vanuit de vierde staat de volle situatie weer zien zoals 
deze feitelijk is. Veroordeel jezelf niet als je even de volle Waarheid niet 
kon zien, maar beschouw ook dat gewoon als een levensfeit, een feit dat 
jou smeekt om doorzien te worden. Zie ook het hogere doel van je emoties, 
namelijk als de feedback van de Grote Natuur, die je via je lijden wakker wilt 
roepen en wil verheffen naar hogere treden van bewustzijn.´
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Doe eerlijk Innerlijke Onderzoek

´Als je innerlijke tweestrijd ervaart of in een innerlijk of uiterlijk conflict 
verwikkeld bent, stel je dan de volgende vragen: ‘Waarmee ‘zondigde’ ik tegen 
de fundamentele eenheid in deze concrete situatie?’ ‘Waarin verzet ik me 
tegen de ritmische stroom van de Grote Natuur?’ ‘Wat zag ik in dit gebeuren 
over het hoofd?’ of ‘Waaraan houd ik mij vast, wat eigenlijk losgelaten moet 
worden, op straffe van verder lijden van mijzelf of van andere levende wezens?’

En als jij je gekwetst voelt of tekort gedaan, stel je dan de volgende vraag? ‘Wat 
in mij zorgde ervoor dat ik mij, door deze woorden of dit gedrag van de ander, 
gekwetst kon voelen of tekort gedaan?’ Je zult tot de ontdekking komen, dat 
deze emotionele pijnen niet van buiten komen, maar innerlijk veroorzaakt 
worden door pijnpunten die jij onbewust ooit innerlijk hebt vastgezet en die 
nu door de woorden of daden van buiten, worden aangeraakt. Zonder deze 
pijnpunten, die zich als onverwerkte energie-pakketjes hebben verschanst in 
je onderste chakra's, zou je niet geraakt kunnen worden. Richt je daarom bij 
emotionele pijnen niet op de ‘dader’ in de buitenwereld, maar ga naar binnen, 
doe eerlijk Innerlijk Onderzoek en doorzie zo de innerlijke grond van je lijden. 

Diep inzicht via inkering maakt je Vrij!’
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Verwar Emotie niet met Gevoel

‘Het gevoel staat de mens, als een onontbeerlijk en waardevol instrument, 
ter beschikking om via het Hart subtiele nuances af te tasten en schoonheid 
te beleven. Een emotie is echter een onzuiver gevoel, vertroebeld door het 
verleden of door onware denkbeelden. In een emotie is het zuivere gevoel 
van het Hart besmeurt met een pijn of verrukking uit eerdere ervaringen of 
met een overtuiging die zich in het verleden in je geest heeft vastgezet. Een 
emotie vertekent de zuivere waarneming via het gevoel. Daardoor brengt 
een emotie in de letterlijke betekenis van het woord, misverstanden voort, 
dus het misverstaan van de werkelijkheid ‘zoals die Is’ in het hier en nu. 

Acteurs doen hun werk bij de gratie van emotie, maar wanneer de mens 
De Waarheid zoekt, moet de emotie doorzien worden door het licht van 
het bewustzijn. Gebeurt dat niet, dan woekert de emotie voort en brengt, 
vanuit de duisternis van onwetendheid, schade toe aan het innerlijke of 
uiterlijke leven. Natuurlijk betekent het niet dat dit ontmaskeren van 
een emotie op een meedogenloze wijze moet gebeuren. Handel en spreek 
dus met mededogen, maar laat je niet meeslepen door de emoties die in 
jou of bij anderen opkomen en je in een wurggreep willen nemen en je 
waarnemen vertroebelen. Word je helder bewust van De Waarheid in elke 
levenssituatie en je zult weten wat je te doen staat.’

164



167

Heb diep Vertrouwen

‘Bid tot mij als je Ware Zelf, het Zelf dat jij als een liefdevolle en niet 
oordelende gids in je Hart meedraagt. Roep mij als je innerlijke gids aan 
en vraag mij om steun en helderheid in de strijd die jij moet voeren om 
uiteindelijk de eeuwige vrede te kunnen oogsten die je geboorterecht is. In 
de stem van je Hart zul je mijn stem herkennen en op deze wijze zal ik 
eeuwig bij je zijn en je pad verlichten. 

Vertrouw op de stroom van de Grote Natuur waarmee je Ware Zelf, jouw 
diepste bron, in directe verbinding staat en waaruit jij echte Liefde, hogere 
Wijsheid en een diep Vertrouwen kunt putten. De Grote Natuur, die je ook 
de Onpersoonlijke God mag noemen, zal je liefdevol dragen en voeden, 
zelfs door de dood heen. Als je de pijn van het leven toelaat en onder ogen 
durft te zien, dan zal deze langzaam oplossen en plaatsmaken voor een 
diepe vrede die je niet meer verlaten zal.'
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Beoefen Gelijkmoedigheid

´Zowel gehechtheid als afkeer doen, ieder op hun eigen wijze, geweld 
aan de fundamentele heelheid van het levende bestaan. Boor daarom 
de onmetelijke en onvoorwaardelijke Liefde aan, die diep in je Hart 
voorradig is, omdat je via je Hart verbonden bent met God die Liefde is. 
Laat liefdevolle vriendelijkheid in je spreken en handelen doorstralen en al 
jouw activiteiten zullen hun helende uitwerking op de wereld niet kunnen 
missen.

De mens die in harmonie leeft met, of je zou kunnen zeggen, toegewijd 
is aan de Geest van de Grote Natuur, leeft in liefdevolle vriendelijkheid, 
mededogen, welwillendheid en gelijkmoedigheid. Dit geldt zeker ook 
tegenover de levende wezens die nog niet zijn ontwaakt en dus uit 
onwetendheid zondigen tegenover de bedoelingen van de Grote Natuur. 
Laat je niet van de wijs brengen. Beoefen Gelijkmoedigheid, maar bedenk 
wel dat Gelijkmoedigheid niet hetzelfde is als onverschilligheid. Houd van 
iedereen in dezelfde mate. Besef dat elk mens zich ergens op de Heilige Berg 
bevindt en onbewust of bewust op zoek is naar de Top van de Meesters, waar 
het eeuwige geluk op hem wacht. De één is slechts wat verder gevorderd dan 
de ander. We houden toch ook niet minder van jonge kinderen, omdat ze 
nog niet zover zijn gevorderd op het pad van het leven als wijzelf? Zoals we 
juist de jongsten onder ons met de meeste zorg omringen, zouden we ook 
meer mededogen moeten hebben met de onwetende mens, dus de jongere 
Ziel die nog in de onderste regionen van de Heilige Berg dolende is, en door 
zijn onwetendheid grote fouten maakt en daardoor helaas onvermijdelijk 
nog veel verdriet en lijden zaait.’   
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Durf je over te geven aan De Ritmische Stroom

‘Ik ben hier eigenlijk niet om antwoorden te geven. Ik ben hier om je uit te 
nodigen te vertrouwen op Het Leven en te geloven in je Zelf, en deze kern van 
jouw wezen van binnen werkelijk te voelen. In alle religies op aarde gaat het 
uiteindelijk daarom. Mijn wezen is verbonden met de Christusenergie, maar 
de bron van waaruit ik spreek wordt ook wel TAO genoemd. Vele namen zijn 
er gegeven aan dit Ene Mysterie waaruit alles voortkomt, en wat geen naam 
kan krijgen. Het is aanwezig in Alles. Als je in contact bent met de ritmische 
stroom van het Ene, herken je dat jij één bent met het leven om je heen, of 
dit nu een ander mens is of een dier, een plant, de lucht, het water, de dag 
of de nacht. Je danst mee in de ritmische dans tussen Yin en Yang die al het 
leven tot Leven maakt. Om de ritmische stroom van het Ene te betreden, 
vraagt Het Leven je om los te laten. Een mens zit zo vol met gedachten, met 
plannen, intenties, ideeën. De stroom van het Ene Leven, van het Goddelijke, 
van de TAO als het onbenoembare, vraagt je dit alles los te laten en mee 
te bewegen. Sommige mensen zijn hier bang voor, omdat het lijkt alsof je 
dan in het niets oplost. Waar blijft je identiteit, als je al je plannen loslaat, 
je ideeën over wie je bent? Of je man of vrouw bent, succes hebt of niet in 
de wereld, hoe je eruit ziet, wat je hebt gepresteerd, wie je bent in de ogen 
van anderen. Kun je dat alles loslaten en je overgeven aan de natuurlijke 
stroom? Alleen dan kan je echt contact maken met je Zelf als je kern, met 
de ritmische energiestroom die je ook in de natuur aanwezig voelt, in alles 
wat leeft. De dieren en de planten, de bomen en de bloemen kunnen deze 
stroom gemakkelijker toelaten, omdat zij zich minder “ik” voelen, zich meer 
kunnen overgeven aan Het Leven zoals het van nature ritmisch stroomt. 
......................
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Kijk eens of je dat kunt. Verzin eens een beeld voor de stroom van het 
onbenoembare TAO. Natuurlijk is die stroom niet in beelden te vangen, 
maar beelden kunnen wel een hulpmiddel zijn. Misschien zie je een 
klaterend beekje, of wolken die zachtjes door de lucht trekken, of de 
beweging van eb en vloed op het strand. Of misschien voel je innerlijk 
alleen de stilte, een open scheppende en ontvangende stilte, waaruit het elk 
ritme ontwaakt en weer naar terugkeert.
Concentreer je nu eens op een probleem dat je ervaart in je leven. Misschien 
is het iets waarop je deze week antwoord hoopt te krijgen, waarover je 
inzicht wilt ontvangen, een antwoord op de vraag “hoe moet dat nu verder, 
wat moet ik doen?” Stel je voor, dat je dit probleem in je handen houdt, 
als een tastbare energie. Misschien ziet het er wat donker uit en voel je 
de zorgelijkheid en het gepieker dat erbij hoort. Dan leg je het probleem 
in dat klaterende beekje, in die wolkenlucht, in die stille ruimte, of wat 
jij je er ook bij voorstelt. Je legt het probleem in die ontvangende rustige 
stroom, en je laat het los. Je probeert niet na te denken over de oplossing, 
je kijkt gewoon wat Het Leven er zelf mee doet. Laat het maar gaan. Jij 
hoeft het niet op te lossen. Jij, als denkend, willend en overwegend persoon, 
hebt al heel lang geprobeerd dit probleem op te lossen. Je hebt van alles 
overwogen, en je hebt al gemerkt dat het steeds weer analyseren, nadenken 
en piekeren erover niet werkt. Toch is er iets groters aanwezig in jou dat dit 
probleem wel kan oplossen. Dat vraagt echter van je, dat jij je overgeeft aan 
dat grotere, aan dat wat je niet kan bevatten, wat geen naam heeft, en toch 
richting en betekenis wil geven aan jouw pad, omdat het jou draagt. Kun 
je je probleem meegeven aan de stroom van Het Ene? Kun je het overgeven, 
het loslaten in het vertrouwen dat je het probleem in de juiste handen hebt 
gelegd, en dat Het Ene het uiteindelijk weer in harmonie zal brengen?'
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Slechts De Waarheid geeft echte Troost 

‘Nogmaals, de dingen zijn niet wat ze lijken. Ook mijn woorden zijn slechts vingerwijzingen, 
dus niet De Waarheid zelf. Dus niet mijn woorden, maar zelfonderzoek zal je leiden naar 
De Waarheid. Blijf het zelfgevoel onderzoeken en langzaam zal je Oorspronkelijke Natuur 
zich gaan openbaren. Zo zal ook echte troost niet verschijnen waar jij deze graag wilt 
vinden, maar je vanuit een onverwachte hoek toevallen. En besef goed dat de werkelijke 
troost wel eens veel groter kan zijn, dan welke jij in de relatieve wereld zoekt. De troost 
die je vindt in de relatieve wereld zal per definitie slechts betrekkelijk zijn. Vertrouw op de 
Grote Natuur, ofwel God, die geruisloos zijn werk doet en waar jij één mee bent en door 
gevoed en gedragen wordt.’ 

De Heelheid weerspiegelt De Waarheid

‘Aan je geraaktheid kun je een emotie 
herkennen. Een emotie vernauwt namelijk 
het bewustzijn. Wanneer jij je geraakt voelt 
door bijvoorbeeld een situatie of door een 
opmerking van iemand, ga dan op innerlijk 
onderzoek uit, want weet dat een emotie je iets 
te zeggen heeft over jouzelf. Het is namelijk 
een feedback van de Grote Natuur, die je erop 
wil wijzen dat je een facet van De Waarheid, 
dus van ‘dat wat Is’, innerlijk niet kunt 
aanvaarden, het wilt ontkennen. 
Vraag je allereerst af welk stukje van de 
volheid van de situatie, dus van ‘dat wat Is’, 
je niet onder ogen wilt of kunt zien? En stel 
je vervolgens de vraag: "Wat in mij maakt 
het zo moeilijk om me ook met dat deel, 
aspect of fragment van de hele Waarheid te  
verzoenen?" Heb de durf om eerlijk te kijken 
naar het hele palet met levende factoren die 
de volle situatie maakt tot wat hij is, en durf je 
innerlijke weerstand te onderzoeken. Op deze 
wijze groei je op een natuurlijke manier naar 
echte Innerlijke Vrijheid en Vrede, die niet 
meer van toevallige omstandigheden buiten 
jou afhankelijk is.’
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10
Doorzie Ziekten en 
Lijden
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Waarom Ziekten en Lijden niet mogen bestaan

‘De onwetende mens kan niet leven in de wereld ‘zoals die Is’, en creëert   
met zijn verstand een denkbeeldige eigen wereld, zoals die volgens zijn 
denken is of zou moeten zijn. Vervolgens heeft deze mens het er erg druk 
mee om de Natuurlijke Werkelijkheid, dus de wereld zoals die echt Is, zijn 
wil op te leggen, wat natuurlijk maar zeer ten dele lukt. De prijs die de 
aardse mens voor deze misvatting moet betalen is frustratie en leed. 

Zo creëert de aardse mens bijvoorbeeld een denkbeeld in zijn hoofd, dat 
hijzelf en zijn geliefde naasten nooit ten prooi mogen vallen aan welk 
onheil of leed dan ook, niet aan een oorlog, niet aan een natuurramp, niet 
aan het kwaad van een meedogenloos en onwetend medemens, niet aan 
een ziekte, zelfs niet aan de dood. Maar de Natuurlijke of Oorspronkelijke 
Werkelijkheid ‘die is zoals die Is’, laat zich de wet niet voorschrijven door 
‘zou moeten zijn - bedenksels’ van de aardse mens. De aardse mens die je 
kunt zien als een nietig, onwetend en kleingeestig onderdeel van het Grote 
Geheel, draagt in zijn hart de hoogste goddelijke vermogens in zich, die op 
ontwaken wachten. De mens is dus een God in wording, maar om Gods 
gelijke te worden, moet eerst De Waarheid worden doorzien.’ 
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Elk Deel weerspiegeld het Geheel

‘De westerse geneeskunde gaat uit van kennis omtrent ziektebeelden en 
neemt aan dat de oorzaak daarvan ergens in het organisme te lokaliseren 
moet zijn. De behandeling is dan ook gebaseerd op het heel gericht 
onderdrukken en bestrijden van ziekten in delen van het organisme. 

Terwijl de oosterse, meer holistische benadering, voortkomt uit inzicht in 
de gezondheid van een levend wezen, een gezondheid die gebaseerd is op 
de fundamentele eenheid binnen het organisme, waarin alles met alles 
samenhangt. De oosterse arts is geen specialist in ziekten, maar eerder 
generalist in gezondheid. Volgens de traditionele Chinese geneeskunde 
hangt gezondheid af van een goede balans tussen de oerkrachten Yin en 
Yang. De Chinese arts gaat dan ook uit van een gezond evenwicht en probeert 
bij klachten op het spoor te komen van de oorzaak van een disbalans 
tussen Yin en Yang. Hij heeft ook geen omvangrijk instrumentarium 
nodig om zijn diagnose te stellen. Hij kijkt minder vanuit het onderscheid 
makende denken in zijn hoofd, maar meer vanuit het invoelen vanuit zijn 
hart. Hij kijkt bijvoorbeeld in de iris van je oog of hij bestudeert je tong en 
voelt je pols. Op deze wijze komt hij op het spoor van mogelijke locaties 
van disbalans in de energiehuishouding van het gehele organisme. Hij 
gaat er daarbij vanuit dat in elk deel van het organisme het geheel wordt 
weerspiegeld. Kwalen worden gezien als een verstoring van de natuurlijke 
balans en worden te lijf gegaan door de natuurlijke processen, die in het 
lichaam op gezondheid zijn gericht, te versterken. 
.................
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De holistische visie gaat er dus vanuit, dat elk levend organisme een 
zelfhelend vermogen heeft, dat op subtiele wijze gestimuleerd kan worden 
door natuurlijke prikkels. De ‘kenners van gezondheid’ weten door hun 
grote inzicht in de werkingen van de natuur, de plantaardige en dierlijke 
elementen in de natuur te vinden, die een helende werking hebben op 
verschillende vormen van disbalans in het menselijk organisme. Ook 
kennen zij de banen waarlangs de energie stroomt binnen het organisme 
en hebben ze de technieken om deze energiestromen te beïnvloeden, 
wanneer op dat niveau sprake is van disbalans. De holistische benadering 
heeft grote kans van slagen in het beginstadium van een disbalans, dus 
wanneer de ziekte zich nog niet heel sterk fysiek heeft gemanifesteerd,   
heeft vastgezet of al schade heeft berokkend.

De westerse geneeskundige benadering is gebaseerd op het onderscheiden 
van functies en organen in het organisme en de samenwerking daartussen. 
Maar ik heb al eerder gezegd, dat fundamentele eenheid iets anders is 
als de samenwerking of communicatie tussen delen. Bij het benaderen 
van gezondheidsklachten is de westerse arts dan ook primair gericht op 
het zieke onderdeel en zijn behandeling komt dan ook neer op gerichte 
bestrijding en onderdrukking van de gelokaliseerde verstoring of ziekte. 
En daarbij komen de ingrepen veelal van buiten het lichaam en gebruikt 
hij overwegend niet-lichaamseigen en niet-natuurlijke middelen. 

Het verschil komt kortweg op het volgende neer: Heling vanuit het 
perspectief van gezondheid van het geheel van binnenuit, tegenover 
bestrijding of onderdrukking van de ziekte in het onderdeel van buitenaf.’
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Het Geheel en het Onderdeel

´Maar ook een levend organisme is onderhevig aan vervalkrachten, maar 
deze worden bij een gezond organisme lange tijd van binnenuit in balans 
gehouden door de helende of opbouwende krachten. Bij een levend organisme 
kun je denken aan een mens, een dier, een plant of een mineraal, maar ook 
aan levende sociale systemen zoals een relatie tussen twee mensen, een groep, 
een organisatie of een samenleving. Zelfs de aarde als geheel, de zon als 
ster, ons zonnestelsel, ons sterrenstelsel de Melkweg en uiteindelijk het hele 
universum, kunnen worden beschouwd als levende organismen, die in hun 
centrum, kern of Hart, bij hun ontstaan uit het Oerveld, een bepaalde vorm 
van bewustzijn meekregen. En dat bewustzijn is in elke levensvorm gericht op 
het in balans houden van de twee oerkrachten Yang en Yin, die in hun Heilige 
Dans het organisme levend houden. Binnen elk gezond levend organisme is 
dus sprake van een dynamische balans tussen de opbouwende en op vorm 
gerichte Yang-krachten enerzijds, en de destructieve en op geest gerichte Yin-
krachten anderzijds. Beiden zijn in elk levend organisme, op elk moment van 
binnenuit in een ritmische dans werkzaam en noodzakelijk. Ziekten kunnen 
worden gezien als een verstoring van deze dynamische balans tussen essentie 
en vorm in een levend systeem. Daarbij komt dat elk levend organisme weer 
onderdeel is van een meer omvattend organisme, zoals jouw longen een orgaan 
zijn binnen jouw lichaam en jij weer een orgaan bent binnen de relatie met je 
echtgenote of binnen de organisatie waarin je werkt, en deze organisatie op 
haar beurt weer een orgaan binnen de westerse samenleving, enzovoort. Als 
mens kun jij zelfs gezien worden als een orgaan van deze aarde, een levende 
organische heelheid, dat alle leven en dus ook jou voedt en draagt. 
........................
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Dit alles betekent dat elk organisme niet alleen van binnenuit, maar ook 
van buitenaf uit balans gebracht kan worden en soms gebeurt dit om het 
nog Grotere Geheel weer in balans te krijgen. Zo moeten soms mensen 
worden ontslagen om de organisatie weer gezond te maken, of moet bij een 
mens een nier worden verwijderd om de ondergang van het hele organisme 
te voorkomen. Maar het komt ook voor dat het Grotere Geheel een prijs 
moet betalen om een orgaan daarbinnen weer in balans te brengen. 
Denk in dit verband aan de reactie van jouw spijsverteringsorganen op 
de gifaanval van buitenaf. De helende krachten gaan automatisch in de 
tegenaanval, maar dit gaat tijdelijk ten koste van de gezondheid van jouw 
hele organisme. Alle energie trekt zich samen voor de instandhouding 
van het orgaan, maar dient daarmee uiteindelijk weer jouw organisme als 
geheel waar het orgaan deel van is. 

Elk geheel is op haar beurt dus ook weer deel van een nog Groter Geheel, 
waarvan het voor zijn voortbestaan afhankelijk is. Een deel staat dus 
nooit op zichzelf en daarom kan beter worden gesproken over onder-deel. 
En zo hangt alles samen met alles in een interafhankelijke heelheid die 
universum ofwel de Grote Natuur wordt genoemd.’ 
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Overgave gaat vooraf aan het Overstijgen

´Het ego of lagere zelf, dat zich van het denken 
bedient en dat op de derde bewustzijnstrede 
woont, verzet zich tegen elke vorm van lijden, 
rationaliseert alles, kijkt de andere kant op, 
loopt er voor weg. Hij haalt naar zich toe wat 
zijn belang dient en stoot af wat hem niet 
zint.  In alles maakt hij met zijn denken een 
onderscheid tussen goed en slecht.

Het Hogere Zelf echter, dat ontwaakt is op 
de vierde trede, verzoent zich met De Volle 
Waarheid ´zoals die Is´, dus ook met het lijden 
dat onvermijdelijk is. Hij aanvaart zowel de 
dag als de nacht, zowel de zomer als de winder, 
zowel eb als vloed, zowel regen als zonneschijn, 
zowel gezondheid als ziekte, zowel leven als 
dood. Hij geeft zich over aan het natuurlijke 
ritme van Het Leven. Deze ontwaakte 
mensenziel weet dat overgave aan lijden vooraf 
gaat aan het overstijgen ervan, omdat op de 
vierde trede alle tweeheid van de derde trede, 
door overgave weer naar zijn oorspronkelijke 
Eenheid terugkeert.´

De Zin van Ziekten

‘Tot slot heeft een ziekte jou ook iets te zeggen. Wanneer jij namelijk jouw menselijke 
organisme als een totaliteit beschouwt en er vanuit gaat, dat een ziekte gezien kan worden 
als een signaal van disbalans binnen die eenheid, dan kan een ziekte jou dus ook helpen 
bij het doorgronden van jouw levende organisme en bij het begrijpen wat gezondheid 
in feite is. Ziekten krijgen daarmee een ruimere betekenis, namelijk als een verschijnsel 
om je inzicht in het leven te verdiepen, je bewustzijn te verruimen. Zo beschouwd, zal de 
benadering van ziekten niet beperkt blijven tot bestrijding en onderdrukking van het 
ziekteverschijnsel. En wat voor een ziekte van jouw eigen organisme opgaat, geldt ook 
voor ziekten als disbalans op elk ander niveau binnen de allesomvattende Grote Natuur.’
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Uit Onwetendheid komt Lijden voort

‘Het ervaren van lijden wordt door het ego steeds weer opnieuw fout 
geïnterpreteerd. Door het lijden wordt door de aardse mens ervaren, dat 
het leven hem in de kou laat staan, hem tegenwerkt, in plaats van dat 
wordt beseft, dat de denkbeelden en dingen waarmee het ego zich heeft 
vereenzelvigd en die lijden veroorzaken, niet in overeenstemming zijn met 
de diepe Waarheid omtrent het bestaan. Ze moeten als onware intenties 
worden doorzien en worden losgelaten, op straffe van lijden. De onwetende 
mens kiest echter onbewust voor zijn gehechtheden en neemt het lijden, dat 
daarmee onlosmakelijk is verbonden, op de koop toe. De mens bouwt, door 
deze permanente misvattingen van het ego, in het onderbewustzijn een soort 
‘schuld’ op tegenover de Grote Natuur, die ook wel 'Karma' wordt genoemd. 
Je kunt deze last in het onderbewustzijn ook zien als een reservoir van 
genegeerde, ofwel van niet door de mens vervulde Universele Intenties van de 
Grote Natuur. Het ego leeft vanuit zijn persoonlijke intenties en doelen, die 
worden ingezet ten behoeve van het beperkte  eigenbelang. We noemen deze 
krachten het persoonlijke verlangen, of de menselijke begeerte. En daarvan 
weet de wijze mens dat ze niet helend zijn binnen de Grote Natuur, maar juist 
de verdeeldheid bevestigen. Deze Goddelijke Wilsimpulsen, waaraan de aardse 
mens geen gehoor kon of wilde geven, vormden een soort afzetting, die de 
zuivere kern of het Zelf van deze mens vertroebelen. Deze groeiende formatie 
van zogenaamde versteende sintels, die dus voortkomen uit persoonlijke en 
daardoor onvolledige en/of eenzijdige intenties en handelingen, liggen in 
een diepere laag van het wezen opgeslagen. Namelijk ‘achter of onder’ zijn 
mentale formaties, zoals zijn gedachten, emoties, herinneringen enzovoort.’
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Karma en het Menselijk Lijden?

‘Helaas wordt het principe van ‘Karma’ te vaak verkeerd begrepen. Soms 
wordt het ‘de boete’ of ‘de schuld’ genoemd. Ik zal proberen de werkelijke 
betekenis uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. 

Stel je de stroom van Grote Natuur, die ik eerder TAO noemde, voor als 
een enorm grote stoet van levende wezens. Deze stoet beweegt zich als een 
volstrekte eenheid van moment tot moment voort, en dit gebeurt spontaan 
overeenkomstig de Ene tijdloze intentie van de De Weg. Denk bij dit ‘als 
een volstrekte eenheid voortbewegen’ aan de bewegingen van een zwerm 
spreeuwen in de lucht of een school vissen in de zee. Elk levend wezen 
ervaart zich als één met het geheel. Eigenlijk kun je spreken van een collectief 
bewustzijn van de stoet, dat in elk individuele levende wezen ervaren 
wordt. Er is echter één soort, namelijk de mens, die deze fundamentele 
eenheid niet meer ervaart en meent dat hij, vanuit zijn zogenaamde vrije 
wil, zijn eigen weg kan gaan. Na enige tijd vervreemt hij van de groep en 
het duurt niet lang of deze mens is de stoet geheel uit het oog verloren. Er 
ontstaat in de mens langzaam een besef van zichzelf, een ‘zelf-bewustzijn’ 
dat het ‘stoetbewustzijn’ steeds verder naar de achtergrond dringt. Hij is 
nu echt op zichzelf aangewezen en bepaalt geheel zijn eigen koers. Hij 
voelt zich redelijk goed in zijn persoonlijke vrijheid en zijn zelfbewustzijn 
groeit met de dag. In hem is het collectieve bewustzijn van de stoet, dus het 
besef onderdeel te zijn van een Groter Geheel, helemaal verdwenen. Met 
het groeien van de afstand tot de stoet, neemt ook het oervertrouwen af 
van gedragen te worden door het Grote Geheel, dus door de Grote Natuur. 
.......................
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De Universele Intentie, met andere woorden de scheppingskracht die elk 
levend wezen in de stoet inzet voor het belang van het geheel, wordt in de 
mens omgevormd tot een persoonlijk verlangen en begeerte, gericht op 
zijn eigenbelang. Als deze omvorming geheel is uitgewerkt, is in hem de 
vervreemding van de stoet compleet. Echter diep van binnen begint bij deze 
mens de eenzaamheid te knagen, een eenzaamheid die het gevolg is van de 
vervreemding van het Grote Geheel, waarvan hij een wezenlijk onderdeel is, 
maar dit niet meer beseft. Hijzelf is echter inmiddels geheel onwetend omtrent 
de oorzaak van het knagende gevoel en is zich zelfs niet helder bewust van 
het diepe gevoel van heimwee dat hem onrustig maakt. Om de leegte van 
deze fundamentele eenzaamheid op te vullen, klampt de mens zich vast aan 
allerlei zaken. Hij hecht zich aan macht, aan bezit, aan aandacht, aan seks, 
aan mooie kleding, aan mensen die hij tegenkomt en die hem bevestiging 
geven, aan zijn eigen overtuigingen of aan de kennis van anderen, enzovoort. 
Al deze zaken geven een tijdelijke bevrediging, maar het dieper gelegen 
gevoel van heimwee blijft sluimerend aanwezig. Deze mens vervolgt zijn weg, 
maar beseft niet dat hij met elke stap die hij zet, zich steeds verder vervreemt 
van de eenheid van de stoet, waarvan hij zonder het te weten, innerlijk nog 
steeds een onlosmakelijk onderdeel is. Het gevoel van eenzaamheid neemt 
daardoor met elke stap toe, en daarmee wordt ook de gehechtheid aan de 
tijdelijke geneugten sterker en krijgen deze soms zelfs de vorm van een 
obsessie of verslaving. Elke ochtend als hij wakker wordt, voelt hij de last van 
zijn eenzaamheid zwaarder. Tot slot is hij verslaafd aan werk, macht, materie, 
drugs, seks en drank en daarmee is ook elk gevoel van ‘een open en vrij mens 
te zijn’ verdwenen. Nu heb ik een vraag: "Heeft deze mens schuld aan zijn 
erbarmelijke situatie, dus moet hij worden beboet, of wordt hij via dit lijden 
juist uitgenodigd om zich bewust te worden van de oorzaak van zijn lijden?’ 
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Word weer Nederig

‘Als oordeelloze buitenstaander, die alle verwikkelingen in dit verhaal van 
de mens die van de stoet is vervreemd, heeft gade geslagen, weet jij wat 
de oorzaak van zijn lijden is. Ook weet jij dat hij daar slechts van verlost 
kan worden, als hij weer nederig wordt naar het Grote, ofwel als hij bereid 
is om zijn vermeende vrijheid als persoon, en alles waar die persoon zich 
mee heeft vereenzelvigd, op te geven. Wat hem vervolgens te doen staat, is 
De Weg terug te zoeken naar de stoet waar hij bij hoort. Ook weet jij als 
buitenstaander, dat zijn fundamentele eenzaamheid pas zal ophouden te 
bestaan, wanneer hij bereid is zich opnieuw te onderwerpen aan de stroom 
van de stoet, of liever gezegd aan TAO als De Weg van de Grote Natuur. 

Je kunt dus niet zeggen dat deze mens schuld heeft aan zijn situatie en ook 
kun je niet zeggen dat God deze mens straft voor zijn onjuiste handelen. 
God staat niet als een rechter boven de mens, dat is een fout beeld. God is 
de Grote Natuur die alles omvat, zowel de stoet als de mens die daarvan 
verdwaald is. En in dit Grote Geheel liggen de werkingen besloten waaraan 
zowel de stoet, als de verdwaalde mens zijn onderworpen. Bevrijding is pas 
mogelijk wanneer deze mens zich bewust wordt van de oorzaak van zijn 
ellende. Het is te hopen dat het lijden en de pijn hem bewust zal maken van 
zijn werkelijke situatie en dat hij vervolgens weer op zoek zal gaan naar zijn 
plek binnen de levende eenheid van de Grote Natuur. De reeds ontwaakte 
medemens die inmiddels deze Waarheid heeft ‘ont’-dekt, kan hem vanuit 
mededogen, helpen bij het terugvinden van De Weg. 
..............
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Op vergelijkbare wijze kun je ook niet zeggen dat Karma een ‘schuld’ is 
in de betekenis die wij als mensen aan dit woord geven. Karma wordt 
opgebouwd door handelen dat niet in overeenstemming is met De Weg van 
de Grote Natuur, die op handhaven en herstel van de dynamische harmonie 
is gebaseerd. Handelen in strijd met deze fundamentele wet komt voort 
uit de onwetendheid van de aardse mens omtrent de aard van de Grote 
Natuur en van zijn plek daarbinnen. Daaruit volgt dat Karma slechts kan 
worden ingelost door bewuste handelingen waardoor de fundamentele 
eenheid wordt hersteld. 

En pas wanneer de mens zijn persoonlijke vrije wil ondergeschikt 
maakt aan de Wil van God ofwel van het Ene Leven, zal hij weer worden 
opgenomen in de heelheid van de stoet, en daarmee is de mens werkelijk 
Vrij geworden. Dan zal hij weer worden gevoed en gedragen door de Grote 
Natuur waarvan hij weer een onlosmakelijk onderdeel is.’  
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11
Ontdek de Ware Aard 
van de Dood
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Dood is niet Dood

‘Ik wil hier wel waarschuwen voor een mogelijk 
misverstand over reïncarnatie. Het is te simpel 
om te zeggen dat een mens opnieuw op aarde 
komt, want dan moeten we beseffen dat een 
mens, zoals wij die gewoonlijk zien, slechts de 
persoonlijkheid is. We hebben besproken dat 
bij de dood zowel de lichamelijke gestalte als de 
mentale vormen die de persoonlijkheid maken, 
beiden uiteenvallen. Echter het wezenlijke of 
het geestelijke aspect van de mens, dus zijn 
Ziel, valt terug in de nachtelijke dimensie 
van de Grote Geest, in afwachting van nieuwe 
belichaming.’

Beleef elk nieuw Leven

‘Beleef de geboorte van elk nieuw leven dat zich op elk moment van de dag aan ons 
openbaart. Merk de nieuwe scheut op aan de rozenstruik en de opkomst van een 
veelbelovend creatief idee in je hoofd, de opkomst van de zon in de vroege ochtend, de 
jonge zwaluw die voor het eerst het nest verlaat. Maak diep contact met dit alles, dus niet 
alleen met de dood, maar ook met het nieuwe leven. Onderzoek ook je voorkeur voor nieuw 
leven en je angst voor de dood, niet oppervlakkig maar diepgaand. Zie de dood onder 
ogen, maak de dood levend voor je geest en vroeg of laat zal het leven zijn geheim over De 
Waarheid van de dood prijsgeven, niet als idee maar als feit. Dus hou niet vast aan het 
leven en verzet je niet tegen de dood. Door volledige acceptatie van de natuurlijke polariteit 
in ‘dat wat Is’, oftewel door overgave aan de ritmische stroom van de Grote Natuur, zul je 
spoedig de top van de Heilige Berg bereiken en zal de eeuwige Hemelse Vrede je deel zijn.’
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Als het Lichaam sterft reist de Ziel verder

‘En dan is er de dood. Bij de dood sterft eerst het lichaam. De mens laat 
dit meest stoffelijke deel van zijn wezen achter in de dimensie van de 
zichtbare wereld. Vervolgens wordt in de Geestelijke Wereld op organische 
wijze de balans opgemaakt, enigszins vergelijkbaar met wat er in onze geest 
gebeurt, nadat we in slaap zijn gevallen. De mentale formaties en alles wat 
inmiddels is uitgewerkt lost op in de grovere regionen van de geestelijke 
dimensie. De formatie van nog niet of niet volledig verwerkte menselijke 
intenties (dit wordt het 'Karma' genoemd), die we diep in ons wezen hebben 
opgebouwd, lost niet op en blijft in de Geestelijke Wereld, als een onbewuste 
herinnering in de kern van de Ziel opgeslagen. Dit pakket moet dus niet 
gezien worden als schuld waarvoor geboet moet worden. Het is juister om 
het Karma te zien als een pakket gevoelsherinneringen aan onvervulde 
Universele Verlangens van het Goddelijke, dat voorbij het mentale gebied 
van het denken ligt. Het is het onbewuste weten, dat de beker van het leven 
nog niet tot de bodem is leeggedronken. Dit onbewuste weten, dat nog niet 
alles volledig is uitgewerkt en opgelost, vormt de geestelijke impuls voor 
wederbelichaming ofwel reïncarnatie. 
Uitwerking van deze werkingsprincipes kan slechts plaatsvinden doordat 
deze door de Ziel opnieuw tot uitdrukking worden gebracht in de aardse 
werkelijkheid. Uit het pakket van deze nog niet uitgewerkte krachten, 
vormt zich in de Wereld van de Geest rondom de Ziel een nieuwe aard of 
nieuw wezen, dat wacht op een gunstige gelegenheid om zich opnieuw in 
de zichtbare wereld van de vormen te manifesteren. 
...............
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Zolang deze werkingsprincipes dus niet geheel zijn uitgewerkt, zal er na 
elke dood en een rustperiode voor de Ziel in de Geestelijke Wereld, vanuit 
een innerlijk verlangen in de Ziel, weer een beweging zijn naar nieuwe 
belichaming. Vergelijk het met het ontwaken uit een diepe slaap. Dan zal er 
op overeenkomstige wijze een pakket van alle nog niet volledig uitgewerkte 
geestelijke krachten in ons pijnlichaam klaarliggen, om mee te nemen in de 
nieuwe dag en deze alsnog uit te werken.

Als er zich in de zichtbare wereld een gunstige gelegenheid voordoet, wordt 
het proces van wederbelichaming ingezet. Deze gunstige gelegenheid 
bestaat uit een juiste kosmische constellatie, waarin het op belichaming 
wachtende wezen zich in de zichtbare wereld kan uitdrukken. Tegelijkertijd 
moet er natuurlijk sprake zijn van een aardse conceptie, die de fysieke 
mogelijkheid biedt om de werkingsprincipes of aard, waarmee de Ziel in 
de Wereld van de Geest is opgeladen, ‘uit te drukken’. Onder deze gunstige 
omstandigheden trekt de aardse conceptie, als een soort vacuüm, de 
passende geestelijke natuur of Ziel naar zich toe, waarmee de foetus wordt 
bezielt. Hiermee is de cirkelgang van de wedergeboorte rond en kan het 
proces van bewustwording van fundamentele misvattingen in het aardse 
bestaan verder gaan. En daarmee zal de Ziel groeien op de trap die zeven 
treden van bewustzijn telt.’

206



209

Treed de Dood tegemoet met een Open Geest 

‘De aardse mens wil de dood zover mogelijk voor zich uit schuiven, maar 
tegelijkertijd zit hij er midden in. Elke dag wordt hij uitgedaagd om los te 
laten, oude kleding, het ouderlijk huis, een huisdier dat sterft, een naaste 
waar hij afscheid van moet nemen. Dit zijn feiten en toch is het blijkbaar 
te pijnlijk om onder ogen te zien, dat leven en sterven één zijn. Waar komt 
in de mens de angst voor de dood vandaan, als hij niet eens weet wat de 
dood werkelijk is? Is het niet zo, dat hij leeft vanuit een geest die gericht is 
op woorden en begrippen, die op hun beurt weer voortkomen uit eerdere 
ervaringen, dus uit het verleden en daardoor altijd oud zijn? Is het niet 
zo dat zijn geest gewend is aan de zekerheid die het verleden hem lijkt te 
bieden en dat zijn geest met de onzekerheid van de toekomst niet uit de 
voeten kan? De toekomst is per definitie onzeker en boezemt de aardse 
mens daardoor angst in. Op het moment dat hij geconfronteerd wordt 
met de onzekerheid van de toekomst, wordt de geest actief en probeert het 
nieuwe te verklaren in termen van het oude. De menselijke geest produceert 
allerlei voorstellingen en denkbeelden over het nieuwe en probeert daarmee 
de toekomst te begrijpen vanuit  het verleden. Terwijl we de dood niet uit 
eigen ervaring direct kunnen kennen, proberen we dit bijzondere fenomeen 
vanuit de angst voor de onzekerheid, toch te begrijpen vanuit het bekende. 
Onderzoek de werking van je geest op dit punt. Is dit niet een opmerkelijke 
reactie van de geest om het onbekende zo tegemoet te treden? Met andere 
woorden, is de angst voor de dood wel terecht? Ik wil je uitnodigen om dit 
vanuit een open geest diepgaand te onderzoeken.’
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Sterven om voort te Leven

‘Bij intelligente levende organismen, zoals bijvoorbeeld een mens, een 
relatie, een samenleving, is het niet vanzelfsprekend dat een turbulentie of 
herfststorm leidt tot de ondergang. Wel zul je moeten toegeven, dat het ook 
in goede relaties soms kan stormen, echter wanneer de boodschap achter 
de storm begrepen wordt, kan het organisme zich vernieuwen, zonder zijn 
bestaande vorm geheel te verliezen. Zo’n intelligent organisme sterft aan het 
oude en het overrijp geworden deel en vernieuwt zich, voordat het geheel 
is ondergegaan. Zo wordt ook een boom niet vanzelfsprekend geveld door 
het geweld van de herfst. Hij zal zich echter wel ontdoen van zijn bladeren 
en het dode hout, zoals een relatie zich ook tijdens een turbulente periode 
moet ontdoen van alles wat zijn functie heeft vervuld, en nu is verstard 
en geen levenspotentie meer in zich draagt. Op deze wijze kan een boom, 
maar ook een relatie die steeds vernieuwt, zich door vele seizoenen heen 
verder ontwikkelen, zonder als geheel te sterven. Echter er komt voor de 
boom een moment dat er werkelijk geen houden meer aan is en de boom het 
uiteindelijk moet afleggen tegen de vervalkracht van de herfst. Bij een relatie 
kan het zo zijn, dat deze nog volop levenskracht heeft, maar dat uit één van 
de delen, in dit geval één van de partners, de levenskracht zich langzaam 
terugtrekt en sterft, waardoor ook de waarneembare relatie onvermijdelijk 
ophoudt te bestaan. Maar wat zijn vorm in onze waarneembare wereld heeft 
verloren, leeft echter als onzichtbaar geestelijk wezen voort in het domein 
van de Ziel. Alle levenskrachten die nog niet ten volle zijn uitgewerkt, 
zullen vroeg of laat weer beschikbaar zijn voor wederbelichaming ofwel 
reïncarnatie in de zichtbare aardse werkelijkheid. En dit geldt niet alleen 
voor de mens, maar voor elke bezielde levensvorm, dus ook voor een relatie.‘
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De Draaideur van Geboorte en Dood

‘Natuurlijk begrijp ik dat je verdriet hebt nu je zusje is overleden en dat je 
bang bent geworden van de dood. Maar je moet begrijpen dat je de dood  
niet hoeft te vrezen, het is eigenlijk een soort brug of draaideur naar een 
prachtige wereld, naar een soort paradijs waar heel veel schoonheid en 
liefde is. 

Bij de dood gaat de mensenziel uit de materiële buitenwereld weer terug 
naar de geestelijke binnenwereld. En in die binnenwereld was hij ook 
al, voordat hij op aarde geboren werd. Dus ook de geboorte is een soort 
draaideur, maar dan precies andersom. Dan stap je namelijk van de 
binnenwereld waarin ik nu leef, naar de buitenwereld waarin jij nu woont. 
Er is dus eigenlijk maar één draaideur waardoor de Ziel afwisselend de 
binnenwereld en de buitenwereld, dus de Hemel en de Aarde betreedt. 
En je zou dit de ‘Draaideur van Geboorte en Dood’ kunnen noemen. En 
eigenlijk is het wel een beetje jammer, dat de mens bij zijn geboorte vergeet 
hoe mooi en vredig het leven in die Geestelijke Wereld was. Maar dat is 
maar goed ook, want anders zou de mens misschien weer snel terug willen 
naar die fijne binnenwereld, waarin alles heel harmonisch voelt en prachtig 
is. De mens zou dan niet zijn lessen op aarde kunnen leren, dus zijn Ziel 
zou ook niet veel wijzer en wakkerder kunnen worden, en dat is niet de 
bedoeling. Het is de goddelijke bestemming van de Ziel om te groeien en 
uiteindelijk geestelijk volledig te ontwaken, dus als Geestelijk Wezen tot 
volle bloei te komen, zoals het de bedoeling van de roos is, om helemaal 
open te bloeien.’ 
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De Hemelse Wet van de Levende Harmonie 

‘Wat er bij de dood gebeurt is het volgende. Je lichaam blijft in de fysieke 
buitenwereld achter en wordt aan de aardse sferen teruggegeven. Zo stop 
jij als lichamelijke mens dus te bestaan, maar gelukkig ben jij dat lichaam 
niet. Zoals gezegd, ben jij de Ziel, en die gaat met alle ervaringen en alles 
wat hij op aarde aan wijsheid heeft vergaard, gewoon door de Draaideur 
van Geboorte en Dood, en komt dan in die mooie binnenwereld terecht. 
En in die onzichtbare Geestelijke Wereld, zul jij als Ziel dus niet meer de 
zwaarte, de strijd en de spanning voelen, die je als mens vaak op aarde hebt 
ervaren, doordat daar de Wet van Aardse Dualiteit regeerde. Als Ziel zul je 
in die binnenwereld leven zonder ziekten, zonder beperkingen en zonder 
angsten. En dat komt, omdat in de Zielenwereld de ‘Hemelse Wet van de 
Levende Harmonie’ regeert, terwijl de mens op aarde onderworpen is aan   
de ‘Aardse Wet van de Strijdende Tweeheid’, die ook wel de Wet van Aardse 
Dualiteit wordt genoemd.’
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Een Ware Liefdesband is voor Eeuwig

‘Op de eerste plaats moet je weten, dat de binnenwereld waarin ik woon 
en de buitenwereld die voor jou zo vertrouwd is, eigenlijk niet zo heel erg 
veel van elkaar verschillen. Alleen is alles hier minder hard en vast, dus 
alles is wat meer vloeiend en doorzichtig als energie, en heeft ook een veel 
mooiere kleur en glans. Verder is het goed om te weten, dat alle Zielen 
die uit jullie wereld, hier in de Zielenwereld binnenkomen, heel liefdevol 
worden ontvangen. Ze worden begeleid door hele vriendelijke engelen en 
wijze oudere Zielen, dus mensenzielen die al een hoge graad van geestelijke 
ontwikkeling hebben bereikt. Elke nieuwe Ziel die hier binnenkomt, wordt 
hier rondgeleid en zal zich hier dus gauw thuis voelen. Die Ziel heeft dan nog 
wel herinneringen aan zijn aardse leven, maar die zullen niet hetzelfde zijn 
als bij jullie op aarde, want Zielen hebben hier meer gevoelsherinneringen. 
Zo zal geen enkele liefdesband met iemand die op aarde is achtergebleven 
verbroken worden, dat voelt de Ziel heel duidelijk. Dus ook jouw zusje, die 
door de zogenaamde ‘Draaideur van Geboorte en Dood’ is gegaan, voelt in 
haar Hart een hele sterke liefdesband naar jou toe, een liefdesband tussen 
jullie die voor eeuwig is.

Wel is het zo, dat al vrij snel na de aankomst in de Zielenwereld, de 
begeleiders de nieuwe Ziel zullen helpen bij de zogenaamde 'levensschouw'. 
Dit is een soort levende terugblik, waarin de Ziel het aardse leven dat hij 
zojuist heeft beëindigd, als een soort film aan zich voorbij ziet trekken. En in 
die terugblik wordt het de mensenziel duidelijk welke lessen hij allemaal op 
aarde heeft geleerd. Ook wordt duidelijk waar hij licht, liefde en hoop heeft 
gebracht, dus waar hij anderen heeft geïnspireerd, getroost en geholpen.’
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De Levenslessen tijdens de Levensschouw

‘Maar natuurlijk wordt de Ziel in de levensschouw ook getoond, waar hij misschien 
tekort geschoten is of waar hij mensen pijn heeft gedaan en waar hij schade aan 
leven heeft aangericht. De geestelijke begeleiders helpen de Ziel bij deze terugblik, 
maar hebben geen enkel oordeel, dus van straffen is al helemaal geen sprake. 
Ze willen de Ziel alleen maar helpen om alles helder onder ogen te zien en een 
eerlijke balans van zijn aardse leven op te maken, en daaruit levenslessen te leren, 
waardoor de Ziel zich verheffen kan. Alles wat op aarde nog niet is afgerond, of 
waar de Ziel als aardse mens nog niet mee in het reine is gekomen, wordt bewaard 
om in een volgend aards leven weer mee verder te gaan. Natuurlijk kan de Ziel 
zich tijdens de levensschouw wel schuldig gaan voelen, wanneer hij gaat inzien dat 
hij op aarde mensen pijn heeft gedaan, of het leven op een andere manier schade 
heeft toegebracht. Maar dat schuldig voelen moet je niet zien als een straf, maar 
als een onvermijdelijk gevolg van iets wat de Ziel op aarde niet juist heeft gedaan 
naar Het Leven toe. Dus de Ziel kan schuld en schaamte gaan voelen, als hij tijdens 
de levensschouw gaat beseffen, dat hij vanuit onwetendheid op aarde in bepaalde 
situaties niet overeenkomstig de goddelijke bedoeling heeft geleefd. Want hier in 
de Geestelijke Wereld, waarin de ‘Hemelse Wet van Levende Harmonie’ regeert, 
wordt de Ziel zich ervan bewust, dat de goddelijke bedoeling is gebaseerd op 
Liefde, Heelheid en Harmonie. Met dat schuldig voelen heeft de Grote Natuur 
dus de bedoeling om de Ziel diep te laten beseffen, met welke gedachten, woorden 
en daden hij de harmonie binnen het leven schade heeft toegebracht, en uit te 
nodigen om daarvoor de volle verantwoordelijkheid te nemen. Dat alles is van 
groot belang voor zijn verdere geestelijke groei. En als tijdens de levensschouw 
deze lessen zijn geleerd, dan heeft het schuldgevoel zijn werk gedaan en zal schuld 
en schaamte weer oplossen in een gevoel van hemelse liefde en vrede.'    
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De Ziel op weg naar de Hogere Hemelse Sferen

‘En als de levenschouw is afgerond, mag de Ziel, die al eerder op aarde zijn 
fysieke lichaam achterliet, nu ook de lagere energielichamen loslaten. En 
daarmee wordt de Ziel verlost van zijn lagere gedachten, gevoelens en begeerten, 
die hem in de buitenwereld tot een aardse persoon hebben gemaakt en hem 
veel lijden hebben bezorgd. Dus zoals aan het begin van het aardse leven de 
persoonlijkheid zich ooit langzaam als kleed rond de Ziel ontwikkelde, zo 
wordt deze aardse persoonlijkheid, na het betreden van de binnenwereld, 
weer langzaam in de lagere regionen van de Geestelijke Wereld achtergelaten. 
En dit achterlaten van de lagere energielichamen door de Ziel, wordt wel de 
tweede dood genoemd. Dan zal de Ziel, bekleedt met zijn hogere voertuigen of 
energielichamen, die het hogere denken, voelen en willen in zich dragen, zijn 
reis door de Geestelijke Wereld vervolgen. En samen met de Zielen die hem 
zijn voorgegaan, zal hij nu ongestoord kunnen genieten van de harmonie en 
de weldaad van het Hemelse Leven. Doordat het menselijke denken door de 
Ziel in de lagere sferen is achter gelaten, wordt in de hogere regionen van de 
Zielenwereld geen tijd en afgescheidenheid meer ervaren zoals in de aardse 
buitenwereld. Dan leeft de Ziel daar in de eenheid van het eeuwige Nu. Alles in 
de wereld waarin ik woon, wordt doorstraalt met de helende Liefdeskracht die 
namelijk alleen in het Nu werkzaam kan zijn. En die kracht van echte Liefde 
brengt alle tweeheid weer in evenwicht, maakt dus alles weer heel. En dat is 
de reden, waarom in de Zielenwereld geen ziekte of stress kan bestaan, en dat 
alles hier Hemelse Schoonheid uitstraalt en in een levende harmonie is. En 
dat is ook de reden waarom alles hier op een natuurlijke wijze en zonder enige 
weerstand moeiteloos verloopt, simpelweg door gebruik van de kracht van het 
Hogere Denken. Je denkt aan iets en het is er al.’
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De Leeftijd van de Ziel

‘In hoeverre de Ziel dit stadium van zijn hemelse reis, helder bewust of in 
een sluimer toestand zal ervaren, hangt af van zijn bewustzijnsgraad. En de 
bewustzijnsgraad van de Ziel, zegt iets over de mate waarin het bewustzijn 
in het centrum van de Ziel inmiddels is ontwaakt. Soms wordt de mate van 
het ontwaken van de Ziel, ook wel de leeftijd van de Ziel genoemd. Zo hoor 
je soms spreken over ‘jonge Zielen’ en ‘oude Zielen’. Maar deze ouderdom 
heeft niets te maken met tijd, maar met wijsheid en een milde blik die is 
gegroeid vanuit een rijkdom aan ervaringen en inzichten in Het Leven. Dus 
de Ziel zal na de dood, de hemelse sfeer met zijn fijnere vibraties bewuster 
kunnen ervaren, wanneer hij gedurende zijn verblijf op aarde,  al aandacht 
heeft gegeven aan het Spirituele Leven en aan het innerlijk ontwaken van de 
hogere bewustzijnstreden. En hiermee wordt bedoeld;
- dat de mensenziel op aarde al heeft gewerkt aan het zuiveren van zijn 
lagere bewustzijnscentra van negatieve emoties en gedachtepatronen, 
- dat de Ziel, via meditatie, al vertrouwd is geraakt met de vierde 
bewustzijnstrede, ofwel met het ‘Stille Midden’ in zijn Hart, dus met zijn 
eigen bron van Goddelijke Liefde, 
- dat hij op aarde ook al heeft geprobeerd te leven overeenkomstig de 
Goddelijke Wil, dat is de creatieve stroom die al het leven doorstraalt en die 
in de mens verbonden is met de vijfde bewustzijnstrede. Daardoor zullen 
zijn daden en scheppingen al een zekere harmonie en schoonheid in zich 
dragen, 
- en tot slot, dat de Ziel op aarde misschien ook al heeft gewerkt aan het 
ontsluiten van de zesde bewustzijnstrede, waardoor hij vanuit zijn Hart, via 
zijn intuïtie al toegang heeft gekregen tot het Veld van Goddelijke Wijsheid.’ 
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Het Einde van de Zielenreis

‘Op deze wijze zal de Ziel, leven na leven, als in een soort opklimmende 
spiraal, ontwaken in een steeds hogere graad van bewustzijn. En elke 
hogere bewustzijnstrede brengt de Ziel in een meer zuivere innerlijke 
vibratie. En daardoor zullen steeds hogere dimensies of hemelse sferen 
voor het bewustzijn van de ontwaakte Ziel worden ontsloten. En dit hoeft 
niet pas te gebeuren na de dood, maar kan ook al op aarde plaatsvinden. In 
dat geval ervaart deze mensenziel de Hemelse Sfeer reeds op aarde. 

En wanneer de Ziel op het einde van zijn reis door de vele levens heen, 
ontwaakt is op de hoogste van de zeven bewustzijnstreden, dan zal hij in 
de zevende hemelsfeer, als een volledig ontwaakte Ziel weer één worden 
met zijn schepper. Dan komt de Ziel, met zijn bewustzijnsoogst, weer 
thuis bij de Vader/Moeder-God, wiens schoot hij ooit verliet, om zijn grote 
bewustwordingreis door de zeven sferen aan te vangen.’ 
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Je Bent niet wie je Denkt dat je Bent

´Wanneer ik jou als een gelaagd wezen, van buiten naar binnen proberen 
in kaart te brengen, dan zie ik als eerste laag het lichaam, je fysiek 
waarneembare gestalte, opgebouwd uit cellen en organen met allerlei 
fysiologische processen. Het is duidelijk dat jij dit lichaam niet in diepste 
wezen bent, hoewel je wel kunt zeggen dat het lichaam een deel is van je 
wezen. Na de fysieke laag nemen we de tweede laag waar, dit is de mentale 
laag en die wordt gevormd door al je gedachten, je verwachtingen, je 
emoties, je principes, je herinneringen, je wil enzovoort. Je bent dus niet je 
lichaam, maar ook niet je denkbeelden, je principes en je gevoelens, hoewel 
ook deze elementen wel degelijk bij jou als mens horen. Gaan we nog een 
laag dieper, dan komen we op het niveau van je identiteit. Deze wordt ook 
wel je ego, je persoonlijkheid, je ik of je zelf genoemd en wordt gevormd door 
het hele pakket achtervoegsels, die je kunt plaatsen achter de woorden; Ik 
ben… Dus ik ben echtgenoot, ik ben vader, ik ben klein van stuk, ik ben 
een zoeker, ik ben zorgzaam, ik ben slordig, ik ben docent enzovoort. Op 
deze laag is het ‘zelf-bewustzijn’ of ‘ego-bewustzijn’ gevestigd. De mens is 
namelijk gaan geloven dat hij dit ‘ik’ is, omdat hij het zo ervaart. Hij zal 
dit ‘ik’ beschermen met zijn leven en wil niets liever dan dat dit ‘ik’ of deze 
persoonlijkheid met dit lichaam voor eeuwig zal voortbestaan. Echter ook 
dat ‘ik’ is opgebouwd uit woorden en dus uit denkbeelden die ooit in ons 
hoofd zijn gevormd en die eigenlijk gewoon tot de mentale laag behoren die 
ik als tweede laag noemde. Dus zelfs het ‘ik’ dat de mens gewoonlijk denkt 
te zijn, is een schijngestalte, is dus niet zijn diepste of meest ‘Ware Natuur'.´ 
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Besef dat je een Geestelijk Wezen bent

‘Besef heel diep, dat je op de eerste plaats een Geestelijk Wezen bent. Je 
bent dus niet een lichaam met daarin een psyche, maar een onsterfelijke 
Ziel, die zich, bij het betreden van de aarde, bekleedde met een tijdelijk 
lichaam en een tijdelijke aardse persoonlijkheid die jouw naam draagt. 
Op dezelfde wijze, waarop alles op jullie aarde een manifestatie is van 
een geestelijk concept of idee, is dus ook jouw vertrouwde persoonlijkheid 
met dit lichaam een uitdrukking van de eeuwige Ziel die zich in je Hart 
heeft gevestigd. Zoals jij als persoon met dit lichaam in deze zichtbare 
buitenwereld woont, zo heeft ook je Ware Zelf, dus je Ziel een Thuisland. En 
dat Thuisland is de onzichtbare Innerlijke Wereld, het Geestelijke Domein, 
ofwel de Zielenwereld. 

Deze twee werelden, dus jouw zichtbare aardse wereld van de vaste vormen 
en mijn onzichtbare geestelijke wereld van de stromende energieën, zijn 
op dit zelfde moment, hier op deze zelfde plek aanwezig. Ze zijn als 
twee energievelden met een verschillende frequentie in elkaar verweven, 
maar voor jullie lijken ze van elkaar gescheiden te zijn. En die schijnbare 
sluier tussen onze twee werelden, heeft de mens zelf onbewust met zijn 
verstandelijke denken gemaakt, omdat dit denken is gericht op het 
creëren van onderscheid en houvast. Zoals in jullie wereld de Wet van de 
Aardse Dualiteit regeert, zo is onze Geestelijke Wereld onderworpen aan 
de Wet van de Hemelse Harmonie. Om weer in contact te komen met 
onze Geestelijke Wereld, moet de mens zijn aandacht terugtrekken uit de 
dagelijkse buitenwereld en zich naar binnen keren. Via meditatie moet hij 
voorbij zijn lichamelijke vorm en voorbij zijn verstandelijke denken gaan.’ 
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Je Ware Natuur is Bewust-Zijn of Zuivere Zelf

´In elke levenssituatie is er dus iets in jezelf dat ‘getuige’ is van al die 
hoedanigheden die je meent te zijn, van al die rollen die je speelt en van al 
die denkbeelden over jezelf, maar die je dus in diepste wezen niet bent. Die 
Innerlijke Getuige, dat Bewuste-Zijn, die alles zonder oordeel gade slaat, 
dat is je kern, dat is je natuurlijke of oorspronkelijke staat, je Ware Zelf. Dit 
geestelijke wezensdeel maakt geen onderscheid, heeft dus nergens een mening 
over, omdat hij voorbij het denken ligt. Daarom is er ook geen oordeel en dat 
betekent, dat in die Natuurlijke Staat van ‘Zijn’, slechts vrede en harmonie 
heerst. Vanuit je kern gezien, neem je alles en iedereen namelijk precies waar 
‘zoals het Is’, omdat de waarneming vanuit deze geestelijke kern niet wordt 
verstoord door oude denkbeelden van het ego over hoe het ‘zou moeten zijn’. 
Deze oorspronkelijke staat, dit ‘Stille Midden’ dat in je hart woont, is je Thuis, 
de plek waaruit je verbonden bent met het Allerhoogste, met God die Liefde 
is. Jouw Bewuste-Zijn is dus een straal van het Onpersoonlijke Bewuste Zijn 
van de Grote Natuur, ofwel van God. Er is dus eigenlijk maar één onbegrensd 
veld van Universeel Bewustzijn, vanwaaruit elk leven wordt doorstraald. 
Vergelijk dit met het ene reservoir van lucht, waarbinnen elke levensvorm op 
aarde leeft en zijn deel van neemt. 
Als jij je door je geestelijke kern, of je Bewuste-Zijn, laat leiden, in plaats van 
door je overtuigingen en angsten, die in de loop der jaren allerlei automatische 
gedragspatronen hebben ingesleten, dan word je vrij. Je gaat dan steeds meer 
ervaren dat jij in diepste wezen verbonden bent met het hele bestaan en gaat 
een diep vertrouwen ervaren in Het Leven ‘zoals het Is’. Je zult dan niet gauw 
meer door kleine wereldse dingen uit het veld worden geslagen, omdat jij je 
gedragen voelt door de Grote Natuur, TAO of God die alles omvat.’
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Wanneer je Ontwaakt als Geestelijk Wezen

'Na vele cyclische doorgangen, waarin het aardse en geestelijke domein werden 
afgewisseld, zal er een moment komen waarop het persoonlijke bewustzijn, 
dat steeds ingekapseld was door identificatie met denkbeelden, zich door 
het onophoudelijke lijden geprikkeld, losweekt van het denken en van de 
dingen waar het denken zich mee heeft geïdentificeerd. Langzaam zal het 
licht van het Universele Bewust-Zijn het gaan winnen van het beperkte licht 
van het persoonlijke bewust-zijn. Dit Grote Licht zal gaan schijnen op het 
fundamentele misverstand van het denken, namelijk dat de wereld bestaat uit 
vaste en op zichzelf staande dingen, en dat dus ook de persoon een op zichzelf 
staande entiteit is. Op dat moment van het Eerste Ontwaken, zal de mens van 
binnenuit op zoek gaan naar de echte Waarheid achter het lijden. De Boeddha 
zegt dat de persoon op dat moment van het Eerste Ontwaken, ‘in de stroom is 
getreden’. 
Door het licht van het Universele Bewust-Zijn, dat in de ontwaakte mens is 
ontvlamd, zal het handelen van deze mens en de bedoelingen daarachter, 
steeds meer plaatsvinden vanuit een besef van de werkelijke bedoeling van 
het bestaan. Het persoonlijke verlangen, dat verdeeldheid en lijden tot gevolg 
had, wordt langzaam getransformeerd naar het Universele Verlangen van de 
Grote Natuur of God, om de fundamentele eenheid te herstellen. En deze pril 
ontwaakte mens, zal het daarmee gepaard gaande oergeluk beginnen te ervaren. 
Dit proces vraagt zijn tijd en er zullen momenten zijn dat deze mens, door de 
stoorzenders van het dagelijkse bestaan, zijn Heilige Missie tijdelijk vergeet. 
Maar wanneer in hem eenmaal het Eerste Ontwaken heeft plaatsgevonden, 
wordt het natuurlijke proces van heling, geleidelijk minder omkeerbaar.
....................
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De omgeving zal de veranderingen in het spreken en gedrag van deze mens 
gaan opmerken. Doordat de illusie van het ego is doorzien, zal het zelf-
bewustzijn steeds meer ondergeschikt worden aan het heldere Universele 
Bewust-Zijn dat in zijn hart openbloeide. Doordat dit oerbesef in deze mens 
ontwaakte, zal hij in steeds nieuwe situaties de universele bedoeling van het 
bestaan kunnen gaan zien in ‘dat wat Is’. Hij begrijpt in toenemende mate de 
bewegingen van de Grote Natuur, die zich van moment tot moment openbaart 
aan hen die kunnen zien. Het denken van de ontwaakte mens zal steeds meer 
in dienst staan van de bedoelingen van de Grote Natuur ofwel van God. Ook 
het handelen zal in toenemende mate de universele intentie van het Grote 
Geheel volgen en steeds minder voortkomen uit het ego met zijn beperkte 
persoonlijke belang. Ontwaakt leven houdt in, dat je sterft aan alles wat niet 
in overeenstemming is met de Liefde voor het Grote Geheel ofwel voor God de 
Geliefde. Handelen vanuit Liefde voor het Grote Geheel omvat dus tegelijkertijd 
sterven aan 'het oude'. Gezuiverd Spreken en Handelen zal geen conflict, pijn 
en verdriet meer veroorzaken, maar schept orde in de Grote Natuur. Het pakket 
van denkbeelden, waarmee deze mens zich had vereenzelvigd, zal langzaam 
uiteenvallen en daarmee zal ook het ego op den duur uitdoven. Daardoor 
zal er ook geen nieuwe Karmaformatie meer worden opgebouwd, en ook het 
bestaande Karma zal langzaam oplossen. Door Het Pad volledig te gaan, komt 
er een moment waarop de persoon, door volledig inzicht in de Ware Aard van 
het Bestaan en van zichZelf als mens, zijn vermeende vastheid of ‘ik-besef ’ 
geheel verliest. Op dat moment is het ego volledig opgelost, zoals de wolk in 
de blauwe lucht, en is het Bewuste ‘Zijn’ een smetteloos wit projectiescherm 
geworden, waarop alles kan worden geprojecteerd, zonder dat er resten van 
oude beelden op worden achtergelaten. 
.......................
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De verlichte mens kan vanuit zijn open en oordeelloze geest, de dingen 
zien precies zoals ze werkelijk Zijn, en kan daardoor ook de onder- of 
achterliggende werking doorzien. Het onpersoonlijke Bewuste-Zijn van 
deze ontwaakte mensenziel is dan samengevallen met het Onpersoonlijke 
Bewust-Zijn van de Grote Natuur. Je kunt het ook zo zeggen: Hoewel in de 
mensenziel het individuele bewustzijn nog steeds bestaat, vereenzelvigt het 
zich niet langer met de afgescheiden fragmenten zoals de aardse mens dat 
doet, maar met het Grote Geheel dat allesomvat. 
Dan is er een direct ervaren van de dynamische harmonie, de vrede, de 
liefde en eenheid van het Nirwana. En het ervaren van deze Hemelse 
Staat kan ook al plaatvinden terwijl de mensenziel nog op aarde leeft. Op 
dat moment is de betovering van het denken en dus van de vermeende 
persoon, volledig verbroken en is het Karma geheel opgelost. Dan is het 
Rad van Wedergeboorten tot stilstand gekomen, omdat alle geestelijke 
werkingsprincipes, die voortkwamen uit het fundamentele misverstand 
van afgescheidenheid, stuk voor stuk zijn uitgewerkt en opgelost. En zo op 
de zevende bewustzijnstrede aangekomen, zal het Zelf van deze ontwaakte 
mensenziel terugvallen in de schoot van de Grote Natuur. Dan is de tot een 
God geworden mensenziel, weer Thuis, terug bij de Vader/Moeder-God, die 
hij ooit verliet om de Grote Bewustwordingsreis door de zeven sferen aan te 
vangen. En in het bereiken van deze Goddelijke Volmaaktheid, zal er voor 
deze mensenziel slechts een ervaren zijn van de eeuwige Vrede, Vrijheid en 
Liefde. 

Zo keren alle wezens, geheel opengebloeid en verrijkt met bewustzijnsoogst, 
uiteindelijk terug tot hun Goddelijke Oorsprong. Heb Vertrouwen!'
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Wees als een Heldere Spiegel

‘Wat tot slot overblijft is je Ware Natuur, die puur, helder en leeg Bewust-Zijn is. Dat is 
wat je als pasgeborene al was en wat steeds onder de rommel van het dagelijks leven lag 
te wachten op her-ontdekking of her-kennen. En deze woorden kunnen letterlijk worden 
opgevat, als opnieuw ‘ont’-dekken of opnieuw kennen, omdat de Ziel het altijd al heeft 
geweten. Dit diepste stuk in de mens wordt ook wel vergeleken met een wit projectiescherm, 
met een lege kom of met een heldere spiegel. Zonder enig onderscheid zal het scherm of 
de spiegel alles in zich opnemen en reflecteren, zonder dat het er zelf op enigerlei wijze 
door wordt beïnvloed. Het maakt een projectiescherm niet uit of er een geweldsfilm of een 
liefdesscène op geprojecteerd wordt. Het doek weerkaatst slechts de beelden zonder oordeel, 
maar blijft zelf onaangeroerd. Als scherm blijft leeg, zowel voor, als tijdens als na de projecte. 
Het diepste stuk in de mens waar ik hier op doel, het Bewuste-Zijn, is onbevooroordeeld 
beschikbaar voor wat zich aandient, maar is vanuit zichzelf permanent leeg en helder.’

Inzicht maakt je Innerlijk Vrij

‘Het is misschien wat flauw als ik dat zeg, maar 
met je ogen kun je alles waarnemen, behalve je 
ogen zelf. Dus in het proces van zien, ervaar jij je 
ogen wel, maar je kunt ze onmogelijk zelf zien. 
Zou het niet op overeenkomstige wijze kunnen 
werken bij de innerlijke waarneming via het 
‘Zelf ’? In het proces van Innerlijk Waarnemen 
kun je weldegelijk in elke waarneming het 
‘Zelf ’ als je geestelijke kern, leren kennen als 
de Oordeelloze Getuige, maar ook hier is het 
onmogelijk deze Onbevangen Waarnemer zelf 
te zien. 

Als ik nu aan jou vraag, wie jij in diepste wezen 
Bent, dan kun je niet anders dan tot de conclusie 
komen, dat jij die Neutrale  en Oordeelloze 
Waarnemer, dat Hogere Zelf, dat Bewuste-
Zijn zelf Bent, nietwaar? Want daarachter is 
namelijk niets meer, terwijl daarbinnen alles 
verschijnt. Deze diepe her-kenning van je Ware 
Natuur, maakt je innerlijk Vrij van je fysieke, 
mentale en emotionele ketens.’
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Benader het Leven vanuit een Liefdevol Hart

‘Dan zijn er ook de kwaliteiten waarmee de mens de frequentie van zijn 
bewustzijn juist kan helpen te verhogen. Met het beoefenen van deze 
kwaliteiten, wordt het fundament gelegd voor de groei van het Hartbewustzijn. 
Het gaat hier om de zogenaamde Hartkwaliteiten, kwaliteiten die verbonden 
zijn met het vierde chakra, het middelste neutrale energiecentrum waarin het 
Hartbewustzijn gezeteld is, het chakra dat de brug vormt tussen de drie lager 
trillende en de drie hoger trillende energiecentra binnen de mens. Het gaat hier 
om het beoefenen van kwaliteiten zoals: egoloosheid, oordeelloosheid, compassie, 
nederigheid, kalme afwachting, liefdevolle vriendelijkheid, dienstbaarheid, 
zorgzaamheid, dankbaarheid, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid. 
Wanneer het Hartbewustzijn tot ontwaken komt, raakt deze mens doordrenkt 
van het diepe besef dat alles Eén is, en dat ook hij zelf niet afgescheiden, maar 
deel is van dat Ene Universele Leven, dat ook God genoemd mag worden. 
Uit dit diepe besef van de Eenheid van Alles, vloeit in deze mens een gevoel 
voort van Onvoorwaardelijke Liefde voor Al het leven, omdat hij weet, dat hij 
niet alleen individu maar ook Alles is. Zo komt de Liefde in zijn hart, dus 
in zijn innerlijke zon, in harmonie met de Oneindige Liefde van de Vader/
Moeder-God, als de centrale zon van het universum. En door deze liefdevolle 
verbondenheid met al wat leeft, zal angst plaats gaan maken voor een diep 
vertrouwen in Het Leven. En daardoor ontstaat er in deze mens ruimte om zijn 
persoonlijke wil ondergeschikt te maken aan de Wil van God, dus ruimte voor 
werkelijke overgave aan de ritmisch stromende Natuurlijkheid van het Bestaan, 
die continu zoekt naar evenwicht, harmonie en heel wording. En als in de mens, 
op deze wijze het Hartbewustzijn van de vierde trede zich volledig geopend 
heeft, wordt wel gezegd dat de Rode Roos in zijn hart tot volle bloei is gekomen.’ 
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14
Ga via je Hart door 
de Poort 
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Ga het Aardse Denken voorbij

‘Sommigen denken dat meditatie eenvoudig 
betekent, dat je moet gaan zitten en mooie 
gedachten moet denken. Dit zal je niet ver brengen. 
Goed uitgevoerde meditatie brengt inzicht, want 
het bevrijdt de Ziel van haar fysieke, emotionele 
en mentale lichamen die beperkend zijn. Het helpt 
de Ziel zich te verheffen door de verschillende 
ervaringsgebieden of dimensies heen, tot diep 
in het Geestelijke Domein, waar op de hogere 
bewustzijnstreden zogenaamde verlichting, 
verlossing of bevrijding, wacht. Deze verlichting 
brengt Universele Kennis met zich mee. Op deze 
wijze leert de Ziel, die gewend is geraakt te mediteren, 
om door de Poort te gaan en de Tempel van liefde en 
Wijsheid te betreden. En daar in de stilte ontvangt 
de Ziel van haar geestelijke leermeesters de Hogere 
Kennis die zij zoekt.’

Vervreemd van zijn Thuis

‘In het schouwend naar binnen keren, zal het de mens langzaam duidelijk worden, dat de 
stemmen die hij in zijn Hart voelend horen kan, hem eigenlijk willen her-inneren aan het 
feit, dat hij vervreemd is geraakt van zijn warme en liefdevolle Geestelijke Thuis, vervreemd 
van zijn Goddelijke Oorsprong en dus vervreemd van wie hij in diepste wezen Is.’
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Weet dat je een ‘God in Wording’ bent

‘Voor de geestelijke groei is het ook nodig, dat je je regelmatig in meditatie en 
contemplatie naar binnen keert, om je zo vertrouwd te maken met de innerlijke 
Wereld van de Geest, ofwel met het Goddelijke in je Hart. Als je verder positief 
bent, en ook eerlijk, trouw, en volhardend genoeg bent in je gerichtheid op het 
Goddelijke Leven in je Hart en om je heen, zul je er uiteindelijk ongetwijfeld in 
slagen door de sluier heen te dringen. Je zult dan, terwijl je nog op aarde leeft, 
in staat zijn om de Poort te passeren tussen jullie donkere, materialistische 
wereld van de vaste vormen, en dat veel mooiere en meer harmonische bestaan, 
dat in de Geestelijke Wereld te vinden is. En eenmaal door de Poort gegaan, 
zullen de nevelen optrekken en kan ook jij bewust genieten van de schoonheid 
en gelukzaligheid van het Hemelse Domein. Dan kun je daar misschien weer 
voor even samenzijn met een geliefde mensenziel waarvan je op aarde afscheid 
moest nemen. Ook kun je daar ontmoetingen hebben met leden van het Grote 
Witte Broederschap, een gezelschap van hoog ontwikkelde Zielen uit alle tijden, 
religies en alle wijsheidstradities. En omdat op de hoogste bewustzijnstreden 
geen dualiteit meer is, en dus het mannelijke en het vrouwelijke samenvloeit, 
dragen de leden van het Broederschap beide kwaliteiten in zich. Ze zijn dus 
man noch vrouw, of man en vrouw. Het zijn verheven Zielen, die beschikbaar 
zijn om je wijze raad te geven, en universele waarheden over het Hogere Leven 
met jou te delen. Deze verheven inzichten zullen je dan helpen om op aarde 
verder te groeien naar nog hogere treden van bewustzijn, om uiteindelijk op de 
zevende trede, in Christusschap of Boeddhaschap, Goddelijke Volmaaktheid 
te bereiken. Besef dat jij als mensenziel een Zoon of Dochter bent van de 
Vader/Moeder-God van het universum. En als kind van God, ben jij een God 
in wording!’
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Maak geen onderscheid

‘Besef dat de nacht niet slechter is dan de dag, alleen de kwaliteit van 
beiden verschilt. Aan de bron van beiden kun jij je laven. Zo heeft niet 
alleen vreugde en geluk, maar ook pijn en verdriet zijn betekenis voor jouw 
uiteindelijke ontwaken. 

Op het moment van jouw ontwaken in het Hartbewustzijn van de vierde 
trede, zal je Ware Zelf geleidelijk het roer gaan overnemen van je schijn-
zelf, of ego. Vanaf dat moment kun jij niet meer diep worden geraakt door 
menselijk verdriet of pijn, zoals het vuur in de film ook niet in staat is om het 
projectiescherm te laten ontbranden. Vanuit een diepe gelijkmoedigheid 
zul je slechts mededogen ervaren met de lijdende mens en behoefte voelen 
om hem bij te schijnen met het licht van jouw verruimde bewustzijn. Heb er 
diep vertrouwen in dat je gedragen wordt door de ritmische stroom van de 
Grote Natuur, die je ook de Allerhoogste of God mag noemen. Jij bent geen 
voorbijgaande schaduw, geen onbeduidend wezen. Besef dat je Ware Zelf, 
dus dat wat jij in diepste wezen bent, ouder is dan de Himalaya, ouder is 
dan de Melkweg, een kind van de Vader/Moeder-God van het universum. 
Heb vertrouwen!’
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Wees een Oordeelloze Getuige

‘Er is een manier waarop de essentie van een levende situatie kan worden 
begrepen, zonder het maken van onderscheid of het vormen van een 
denkbeeld. Wees opmerkzaam wanneer jouw waarneming in een concrete 
situatie in je binnenwereld een gedachte, een emotie of een lichamelijke 
gewaarwording oproept. Wanneer jij je daarvan bewust bent, kijk daar dan 
naar en benoem het in stilte met bijvoorbeeld het woord ‘gedachte’ of ‘pijn’ 
of ‘jaloezie’. Laat deze gedachte of emotie vervolgens los en ga weer terug 
naar de concrete situatie waarin jij je bevindt en wees slechts ‘woordeloos  
en oordeelloos getuige’ van wat zich daar afspeelt. Vraag je in stilte af wat 
de situatie aan jou wil openbaren. 

Kortom, het kort komt het er op neer, dat jij je geen dood denkbeeld vormt 
over levende situaties en mensen, maar dat jij deze situatie of mens in de 
waarneming zelf zijn verhaal laat vertellen. Neem daar de tijd voor, het 
verkrijgen van inzicht is niet te forceren. Leef met vragen, zonder daar 
direct een antwoord op te willen hebben. Het werkelijke antwoord zal de 
Grote Natuur je aanreiken wanneer de tijd daar rijp voor is.´
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De Vajra als Symbool voor de Eenheid in het Hart

‘Voor de zoeker naar geestelijke verinnerlijking zijn door de eeuwen heen, 
door allerlei stromingen vele spirituele paden ontwikkeld. Eén daarvan is 
De Weg van het ´Stille Midden´, een mystiek pad voor de westerse mens 
van deze tijd. 

We hebben de Vajra gekozen als symbool voor De Weg van het ‘Stille 
Midden’. In de boeddhistische en hindoeïstische traditie van India staat 
de 'Vajra', die in het tantrisch boeddhisme in Tibet 'Dorje' wordt genoemd, 
symbool voor de Natuurlijke Aard van de werkelijkheid, die fundamenteel 
Eén is, of misschien nog beter gezien kan worden als een Drie-Eenheid. 
De Vajra vernietigt alle soorten onwetendheid die voortkomen uit dualiteit 
of tweeheid vanuit het denken, maar is zelf door zijn neutrale ´Stille 
Midden´ onvernietigbaar. Vajra staat dus voor de Allerhoogste Heelheid in 
het universum, de Heilige Drie-Eenheid, die alle tweeheid, zowel Zijn als 
Niet-Zijn, zowel Dualiteit als Non-Dualiteit, zowel Subject als Object, zowel 
Verleden als Toekomst, zowel Denken als Voelen, zowel het Mannelijke 
Yang als het vrouwelijke Yin, zowel Hemel als Aarde in haar ‘Stille Midden’ 
ver-enigt. Deze Heilige Drie-Eenheid zit verborgen in het centrum van Alle 
Natuurlijkheid die ons omringt, in zowel het onmetelijk grote als in het 
uiterst kleine, maar is ook de basis van de drieledigheid van het menselijk 
wezen, als geheel van Lichaam, Ziel en Geest of Bewustzijn.’
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Betreed de Wereld van de Geest

‘Om via het Hart door de Poort tussen de twee werelden te gaan, en te 
schouwen in het Hemelse Domein, is het ontwikkelen van geestelijke 
verbeeldingskracht onontbeerlijk. Tracht als je mediteert, je los te maken 
van je aardse tijdelijke zelf en alle aardse dingen van je af te zetten en 
voorbij het verstandelijke denken te gaan. 

Eenmaal in het ‘Stille Midden’ van je Hart, ofwel in de Tempel van de Ziel 
aangekomen, concentreer je dan met heel je wezen op het Licht van het 
Koninkrijk Gods, dat daar gevestigd is. Adem het goddelijke Licht, de 
goddelijke Waarheid en de goddelijke Liefde in. Door deze aandacht op 
dat wat van God is, zal de trilling in het centrum van je Ziel zich verhogen 
en je bewustzijn zich verheffen. En wanneer de Ziel een bepaalde graad 
van ontwikkeling heeft bereikt, en zich bewust kan afstemmen op de 
hoger trillende Geestelijke Wereld die zijn thuisland is, kan het geestelijke 
verbeelden een aanvang nemen.

Als je tijdens je meditatie vertoeft in het heldere Witte Licht van het ‘Stille 
Midden’ in je Hart, en je voor de Poort staat, roep dan de beelden uit de 
Geestelijke Wereld op in je Ziel. Als je nederig, trouw aan De Waarheid en 
volhardend bent, zul je er uiteindelijk in slagen om door de sluier heen te 
dringen, die deze donkere, materialistische wereld scheidt van dat oneindig 
mooie bestaan, dat aan de andere zijde, dus in de Wereld van de Geest te 
vinden is. Dit Witte Licht in je Hart is in wezen de straal van God, een Licht, 
vanwaaruit alle geestelijke visioenen, openbaringen en ervaringen geboren 
worden.’
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Aardse en Geestelijke Verbeelding

‘Geestelijke Verbeelding geeft je toegang tot de Hemelse Werkelijkheid.
Let bij het Verbeelden op, want het verstandelijke denken zal je trachten 
wijs te maken dat je het allemaal zelf bedenkt. Het zal zeggen: “Dit alles is 
verbeelding en bestaat niet werkelijk, je houdt jezelf voor de gek.” 

Maar als beelden zich helder en duidelijk in de Ziel laten zien en voelen, 
zijn het beelden die je Hart ontvangt uit de Geestelijke Wereld, beelden die 
niet uit het hoofd afkomstig zijn, dan zijn het beelden die echt bestaan, 
die waar zijn. Je kunt niets in je verbeelding voortbrengen dat niet al in de 
Ziel, dus in de Wereld van de Geest bestaat. Je Hart is je peilstok om het 
onderscheid te maken tussen wat van het ego en het hoofd, en wat van de 
Ziel en het Hart komt. Je Hart kent dus het onderscheid tussen het lagere 
en het hogere, tussen onware en het Ware, tussen het aardse en het hemelse.

Aardse verbeelding wordt opgevangen door het verstandelijke denken in 
het hoofd en wil de menselijke wil volgen, die het eigen belang van het ego 
dient. Geestelijke verbeelding echter, wordt opgevangen door het Universele 
Denken in het Hart, het is een hogere impuls vanuit de Ziel, waarin de 
Goddelijke Wil naar verwezenlijking zoekt. Dat geestelijke beeld dat vanuit 
het Hart opdoemt, kan door nederigheid tot leven worden geroepen, door 
het te voeden met de energie van je oordeelloze en liefdevolle aandacht.’
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Een glimp van de Wereld van de Geest

‘Het geheim van meditatie is om ònder of voorbij alle denken te komen. 
Probeer niet om je weg naar iets of door een levend proces heen ‘te 
denken’, het denkvermogen is daartoe te beperkt. Probeer daarentegen 
onder de oppervlakte van het verstandelijke denken, voorbij de emoties, 
tot de plaats der stilte in je Hart te komen. Eenmaal in je ‘Stille Midden’ 
aangekomen, is het van belang vormen te gaan zien, ofwel het geestelijke 
vermogen tot verbeelden tot leven te roepen. Via creatieve verbeelding 
vanuit het Hart, opent zich de Wereld van de Geest, een wereld die meer 
werkelijkheidswaarde heeft, dan de vertrouwde aardse wereld van de 
zichtbare vormen.’
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Ga door de Poort

‘Weet dat je op elk moment als jij dat wilt, kunt terugkeren naar jouw 
‘Stille Midden’ in je Hart, naar die Heilige plek in jou, waar werkelijke 
vrede, vrijheid en geluk kan worden ervaren, en waar Goddelijke Liefde en 
Wijsheid op je wacht. Besef dit op elk moment dat je voelt dat je jeZelf bent 
kwijt geraakt of wanneer je voelt dat je als ego of aardse zelf gevangen zit in 
de maalstroom van het dagelijkse bestaan. Weet dat jij dat aardse zelf, dus 
wie je altijd meende te zijn, niet Bent, maar dat het Hogere Zelf in je Hart je 
Ware Natuur is. Dit is de Neutrale Getuige, die de dagelijkse drama’s slechts 
vanuit een rustig en oordeelloos perspectief helder waarneemt! Weet vanuit 
dit besef, dat er daarom steeds deze uitweg is. Keer je naar binnen en vind 
daar de weg uit je dagelijkse zorgen en lijden, benader de Poort naar de 
Gouden Tempel van Liefde en Wijsheid in je Hart, waar je Ziel of je Hogere 
Zelf woont, en waar al het andere er even niet meer toe doet. 

En weet ook, dat door regelmatige beoefening van meditatie, je Hart, als de 
bron van jouw bestaan en van jouw Innerlijke Stilte, zich steeds verder zal 
openen voor Het Goddelijke dat in jou woont. Het effect van deze beoefening 
zal zijn, dat jouw aardse persoonlijkheid, met zijn dagelijkse denken, 
voelen en doen, steeds meer zal worden doorstraald door de kwaliteiten, 
die je Hart als jouw Innerlijke Zon, ontvangt van de Centrale Zon van het 
universum, de Centrale Zon die ook God genoemd mag worden. Doordat 
op deze wijze echte Liefde en Wijsheid in je hart zal openbloeien, word je 
steeds meer een Baken van Licht, in een wereld waar nog veel duisternis en 
verwarring heerst.
........................
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Deze diepe innerlijke herkenning van jouw eigen Ware Natuur en van 
de Ware Natuurlijkheid van het Bestaan, wordt in het oosten ‘Moksha’ 
genoemd. En deze verruiming van het bewustzijn, die zich op de vierde en 
hogere bewustzijnstreden voltrekt, wordt in andere wijsheidstradities wel 
aangeduid met ‘ontwaken’, ‘verlossing’, ‘verlichting’ of ‘bevrijding’.

En eenmaal op de hogere geestelijke bewustzijnstreden aanbeland, wordt 
de ontwaakte mensenziel een ‘Wetende’ en uiteindelijk een ‘Wijze’, een 
'Arahant' of 'Heilige'. De Boeddha zegt, dat de ontwaakte mens dan de 
diepe vrede en het ware geluk van ‘Nirvana’ zal gaan ervaren en Jezus doelt 
op hetzelfde, als hij zegt, dat de mens die ‘Gods Koninkrijk in het Hart’ is 
binnengegaan, zal worden overspoeld door vrede, liefde en geluk. 

Je bent Vrij!

En zo zal een gerijpte Innerlijke Stilte, uiteindelijk voor ieder mens vrucht 
gaan dragen, zowel voor hemZelf als voor de Wereld, en zal hij een Baken 
van Licht worden voor zijn broeders en zusters die nog zoekende zijn.’
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Breng  Goddelijke Liefde 
in praktijk
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Luister naar de stem van je Hart

‘Elk levend wezen heeft zijn eigen aard en 
levert van daaruit een unieke bijdrage aan 
het Grotere Geheel. Zoals elk levend wezen, 
kent ook de mens deze Universele Waarheid 
diep van binnen, maar hij is deze kennis 
over zijn unieke plaats en betekenis binnen 
het Grotere Geheel niet meer helder bewust. 
Je zou dus letterlijk kunnen spreken van het 
‘ont’-aarden van de mens, in de zin van zijn 
Ware Aard vergeten zijn. En daardoor is een 
disharmonie ontstaan in zijn innerlijk, maar 
ook binnen elk Grotere Levende Heelheid waar 
hij onderdeel van is. Echter er is een troost. De 
kracht van de Universele Liefde, die altijd op 
zoek is naar harmonie, vormt een helende 
tegenkracht, die continu aan het werk is om 
de balans binnen het universum te herstellen. 
Zo krijgt ook de mens, via de stem in zijn Hart, 
steeds aanwijzingen vanuit de Oerbron, om in 
te zien waar hij de harmonie verstoort. En dit 
inzicht gaat gepaard met de uitnodiging deze 
harmonie weer te herstellen. Luister dus in 
alles naar de stem van je Hart en je zult weten 
wat je te doen staat!’
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Vanuit het Geopende Hart straalt Onvoorwaardelijke Liefde

‘De Universele Geest is gericht op instandhouding en herstel van harmonie en eenheid 
binnen de Grote Natuur. De wijze mens staat via zijn Hart weer in rechtstreekse 
verbinding met deze Universele Geest en zal diepe Vrede en oneindige Liefde ervaren 
en daardoor liefdevolle vriendelijkheid, oprechtheid en mededogen uitstrooien over de 
wereld. 

Het Bewuste-Zijn, of het hogere Zelf, van de verlichte mens, zal eveneens de kwaliteit 
aannemen van het Universele Bewuste-Zijn, dat als de onmetelijke lege spiegel van 
het universum beschikbaar is om alles zonder oordeel liefdevol te weerspiegelen. Door 
deze kwaliteit kan de wijze als gids van grote betekenis zijn voor de nog niet ontwaakte 
broeders en zusters die nog in het duister tasten.’ 
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Zuiver je Denken en Voelen

´In deze verdeelde wereld is op veel gebieden de Oereenheid van de 
Oorspronkelijke Wereld verbroken en de Ene Levende Waarheid omtrent 
het bestaan onzichtbaar geworden. Dat is de oorzaak van de vele 
spanningen in de wereld en tussen mensen en groeperingen onderling. En 
dat zorgt ervoor, dat op elk moment weer een nu nog latent conflict kan 
oplaaien.

De goddelijke kracht in de Grote Natuur, die de Grote Liefde heet, streeft 
naar herstel van de eenheid en harmonie in alles. Ieder individu kan door 
mededogen met elke levensvorm zijn bijdrage leveren aan dit goddelijke 
proces van heelwording. Het leveren van de juiste bijdrage in een bepaalde 
situatie, vereist echter inzicht in de diepere werkingen van het bestaan. 
Als je De Waarheid omtrent het bestaan wilt vinden, moet jij je denken en 
voelen zuiveren. In onze gesprekken hebben we het vele malen gehad over 
de werking van het denken en over de gevaren die een niet bewust denken 
en ongestuurd gevoelsleven met zich meebrengen. Want het denken bevat 
scheppingskracht. En dat houdt in, dat niet bewust gestuurde denkkracht 
onvermijdelijk zal leiden tot creaties die niet heilzaam zijn voor jezelf, voor 
het leven om je heen en daarmee ook niet voor het Grote Geheel.'
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Ook in disbalans uit zich de Grote Liefde

‘De Grote Natuur of TAO is continu op zoek naar een dynamische 
balans en luistert daarbij niet naar de privévoorkeuren of het beperkte 
belang van de aardse mens als één onderdeel binnen het Grote Geheel. 
Natuurrampen, conflicten tussen volkeren of tussen mensen onderling, 
maar ook spanningen in jezelf, kunnen vanuit het grote perspectief 
op dezelfde manier worden begrepen, namelijk als zijnde tekenen van 
een disbalans die van binnenuit weer zoekt naar harmonie. Vanuit het 
beperkte menselijke perspectief kunnen en willen mensen het echter niet 
zo zien. Maar het Grote Geheel heeft zijn eigen aard en volgt de Wet van 
de Universele Liefde en zoekt naar de Grote Harmonie, terwijl het zich niet 
uitsluitend bekommert om het beperkte belang van één onderdeel van 
de schepping. Ook in de bevrediging van de honger van de adelaar, in de 
allesverwoestende vulkaanuitbarsting die een dorp wegvaagt, maar ook in 
de nietsontziende kap in het Amazonewoud en op Borneo, weerspiegelt 
zich de Grote Liefde van TAO. Tegelijkertijd ligt in dit alles de heilige missie 
van de vergankelijke onderdelen besloten, in dit geval van de prooi van 
de adelaar, van de omgekomen mensen in het weggevaagde dorp en van 
de bosbewoners, die worden beroofd van hun natuurlijke leefgebied. De 
Grote Natuur vraagt van hen om hun uiterlijke vorm uit liefde op te offeren 
voor het weer in harmonie komen van het eeuwige Grote Geheel. Maar als 
geestelijk wezen of puur bewustzijn, zijn deze levende wezens echter nooit 
geboren, dus kunnen zij ook niet sterven. Nogmaals, vanuit ons beperkte 
perspectief als mens, kunnen en willen wij dit niet zo zien, maar dat wil nog 
niet zeggen dat het niet De Waarheid is.
.......................
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Ik kan me voorstellen dat je hier grote moeite mee hebt en dat is heel begrijpelijk. 
Ik zou daarom nog iets willen toevoegen aan het verhaal van zojuist. Denk 
eens aan jouw eigen lichaam als geheel. Is het niet zo dat de organen 
daarbinnen voor hun bestaan afhankelijk zijn van het lichaam als geheel 
en dat het lichaam als geheel voor zijn gezond functioneren en voortbestaan 
op haar beurt weer afhankelijk is van elk onderdeel daarbinnen? Wat zou 
er gebeuren wanneer één orgaan het in zijn hoofd haalt zich ‘los te denken’ 
van het geheel. Het zal dan niet lang duren, voordat het lichaam gebreken 
gaat vertonen en gaat disfunctioneren. Bij kanker gebeurt letterlijk waar ik 
hier op doel. Enkele cellen storen zich niet langer aan het Grote Geheel en 
kiezen voor een onstuimige ontwikkeling op eigen houtje. Als hieraan geen 
halt kan worden toegeroepen, zullen zij, door ‘te denken’ dat een onderdeel 
zich dit kan permitteren, uiteindelijk het geheel te gronde richten.  In die 
zin kun je zeggen, dat het Grote Geheel de bestaansvoorwaarde is voor elk 
onderdeel en elk onderdeel zich nederig en dienstbaar dient op te stellen 
naar het geheel. Dit laatste op straffe van verval van het geheel en daarmee 
de eigen ondergang als onderdeel. De aardse mens is blind geworden voor 
deze waarheid en blindheid veroorzaakt onvermijdelijk chaos en lijden. Zou 
het zo kunnen zijn, dat op overeenkomstige wijze, de huidige verstoringen in 
de wereld en in de mens zelf, veroorzaakt worden, doordat de mens, vanuit 
onwetendheid omtrent zijn ware rol en bestemming in het universum, de 
vrijheid meent te hebben om zich los te plaatsen van het Grote Geheel? De 
mens is het bewustzijn kwijtgeraakt omtrent de Fundamentele Eenheid van 
de Grote Natuur en omtrent zijn ondergeschiktheid daaraan. De mens denkt 
dat hij het Grote Geheel zijn persoonlijke wil en wetten kan opleggen, die 
voortkomen uit eigenbelang. 
...........................
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Daardoor stapelen de maatschappelijke, ecologische, economische en sociale 
problemen zich op dit moment steeds verder op, op elk niveau van het 
menselijk bestaan. Elke oorlog en spanning, elk menselijk leed is het gevolg van 
een, veelal onbewuste, innerlijke strijd in de mens, die hij op de buitenwereld 
projecteert en daar vervolgens uitvecht. De mens heeft zich ́ los gedacht´ van zijn 
natuurlijke en sociale omgeving en zich er zo 'tegenover' geplaatst. En vanuit 
deze schijnbaar onafhankelijke positie, rooft hij zijn omgeving helemaal leeg uit 
eigen belang. Hij is zich niet meer bewust van de Fundamentele Eenheid van 
Alles en beseft niet dat hij daarmee op den duur zichzelf te gronde richt. Is het 
niet zo dat de Grote Natuur, via al deze symptomen van disharmonie en verval, 
tegen de mens wil zeggen dat hij te ver is gegaan in het zich ‘los denken’ van 
het Grotere Geheel? Als de mens zich niet tijdig bewust wordt van zijn dwaling, 
kan het leiden tot steeds grotere catastrofen binnen bepaalde domeinen van 
de Grote Natuur. Op het niveau van het Grote Geheel is er echter niets aan de 
hand, omdat, wat er ook gebeurt, niets verloren gaat binnen het universum. 
Bij de ondergang van tijdelijke verschijningsvormen valt de natuurlijke aard of 
Ziel, van waaruit zij ooit hun vorm kregen, weer terug in de Geest van de Grote 
Natuur, in de Oerbron van het bestaan. In die zin is er een immense troost voor 
de in nood verkerende mens, maar door zijn onwetendheid zoekt hij de troost 
op de verkeerde plek. Zolang hij vasthoudt aan de illusie van zijn ‘kleine zelf ’ 
of ego, als een op zichzelf staand wezen, is er slechts kortstondige troost. Zodra 
echter in de mens het heldere besef doorbreekt van de betrekkelijkheid van alle 
uiterlijkheden en van zijn eigen ego, en weer de Fundamentele Eenheid gaat 
zien waarvan hij deel uitmaakt, is er eeuwige troost in overvloed. Niets in de 
wereld van de vergankelijke dingen kan de ontwaakte mens nog van zijn stuk 
brengen. Vanuit zijn Hart als zijn ´Stille Midden´, heeft hij dan toegang tot de 
Geestelijke Wereld van overvloed en oogverblindende schoonheid.´
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Zie in spanning en strijd de Lokroep van God

‘Hebzucht, macht, haat, eerzucht, bedrog zijn de krachten die het spreken 
en handelen kunnen bepalen vanuit de beperktheid van het persoonlijke 
belang. Hiermee wil het ego zich bevestigen in zijn illusie als afgescheiden 
persoon. Wanneer deze krachten je spreken en handelen bepalen, zal dit 
spreken en handelen onvermijdelijk de harmonie in jezelf en in het leven als 
geheel verstoren. Mensen worden door dit spreken en handelen vanuit eigen 
belang benadeeld, het milieu wordt schade toegebracht en dit alles heeft lijden 
van levende wezens tot gevolg. Ook kom je, door dit onheilzame spreken en 
handelen, of de intentie daartoe, in het krijt te staan bij de Grote Natuur. 
Vereffening van deze schuld vindt plaats door elke daad die vanuit liefde voor 
het geheel, op harmonie en eenheid is gericht en waardoor de Grote Natuur 
weer in balans wordt gebracht. Liefde is de bindende kracht in het universum, 
die de verloren eenheid herstelt. Straal Onvoorwaardelijke Liefde uit naar 
elke levensvorm en elke levenssituatie en maak weer heel wat gebroken was. 
Spanning, conflict, lijden en verdriet, zowel in jezelf als buiten jezelf, zijn de 
waarschuwingssignalen waarmee God je wakker wilt roepen voor de effecten 
van je onzuivere spreken en handelen. Ze laten je weten, dat je waarschijnlijk 
in strijd spreekt en handelt met De Weg, die in China ‘TAO’ wordt genoemd. 
Gebruik deze pijnlijke momenten als ‘wake-up-calls’ op jouw pad, als een soort 
bakens, die je willen uitnodigen om het licht van je bewustzijn te laten schijnen 
op die situaties. Elke keer als je een spanning of conflict ervaart, in jezelf of in 
relatie tot andere mensen of tot je omgeving, onderzoek dan liefdevol en met 
een open geest, wat jij in de waarneming en het denken, waarop jij je spreken 
of handelen baseerde, over het hoofd hebt gezien of hebt buitengesloten. Je 
nam blijkbaar niet de Hele Situatie waar, inclusief je eigen rol daarin.' 
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Dynamisch Evenwicht

‘Vanuit een natuurlijke nederigheid bevordert de oude wijze vrouw, zonder enige 
inspanning, in elke levenssituatie het dynamische evenwicht tussen Yin en Yang. 
Gevestigd in haar liefdevolle Hart als neutraal bewustzijnscentrum van haar wezen, dat 
in open verbinding staat met de Helderheid en de Universele Liefde van de Bron, zal 
haar denken, spreken en handelen alles weer heel maken wat gebroken was.´

Luister naar De Wetten

‘Eén van de belangrijkste van De 7 Kosmische 
Levenswetten is de 'Wet van Trilling'. Deze wet 
laat ons weten dat Alles energie is. Je Hart is 
het ‘Stille Midden’ van je wezen, de plek waar 
je Ziel ofwel je Ware Natuur woont. En in 
het centrum van je Ziel zetelt het bewustzijn. 
Vanuit dat neutrale bewustzijnscentrum 
wordt op een natuurlijke wijze je innerlijke 
energiebalans tussen Yin en Yang bewaakt, de 
dynamische balans tussen de oerkrachten Yin 
als de vrouwelijke energie van de aarde en Yang 
als de mannelijke energie van de kosmos. En zo 
kan elke disbalans, vanuit je Hart als je ‘Stille 
Midden’, door bewust de aandacht daarop te 
richten, op spontane wijze worden hersteld. 
Door je vanuit je Hart af te stemmen op de 
dans tussen Yin en Yang, ofwel op het levende 
energieveld van het universum, ben je in 
staat om je innerlijke harmonie te bevorderen 
en tevens de harmonie binnen je omgeving 
positief te beïnvloeden. Op deze wijze breng je 
vanuit je Hart De 7 Kosmische Levenswetten in 
praktijk.’
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Maak weer Heel wat gebroken was

‘De wijze mens, die ontdekt heeft dat de levende wereld van oorsprong een 
Fundamentele Eenheid vormt en niet slechts uit losse dingen bestaat met 
daartussen relatielijntjes, benadert de wereld met zijn invoelend Hart. Hij zal 
op die manier steeds meer inzicht krijgen in de oergrond van het bestaan. Laat 
ik de boom als metafoor gebruiken. De verstandige mens bekijkt de boom van 
onder naar boven, dus in de richting van de steeds verder gaande vertakking 
of verdeeldheid, terwijl de wijze mens is gericht op eenheid en bekijkt de boom 
vanuit de tegenovergestelde blik, dus van boven naar beneden. Als de wijze de 
takken volgt, zal hij vanuit zijn blikrichting zicht krijgen op de plek waar twee 
takken weer samenkomen in een dikkere tak. Met andere woorden, hij is in 
staat om de oorsprong van tegenstellingen, die bijvoorbeeld tot uitdrukking 
komen in innerlijke spanningen of in de conflicten met zijn omgeving, te 
doorgronden. Hij ziet dat de dikkere tak op zijn beurt ook weer samenvalt met 
andere dikke takken. Tot slot ziet hij alle takken één worden in de hoofdtak 
die uiteindelijk met enkele andere hoofdtakken verdwijnt in de eenheid van 
de stam, de Allerhoogste Oerbron waaruit de wereld van de verscheidenheid 
is voortgekomen en uiteindelijk weer in vrede zal rusten. Vanuit zijn diepe 
inzicht in de ware aard van tegenstellingen en waar hun oorsprong ligt, zal hij 
partijen en krachten tot elkaar kunnen brengen en op die wijze de harmonie 
en vrede kunnen herstellen. Bij de wijze mens heeft de waarneming dus een 
fundamentele wending van honderdtachtig graden ondergaan. De wijze 
zoekt de eenheid terug, die achter de ogenschijnlijke verdeeldheid, achter 
de disbalans, achter elk conflict en spanning is gelegen. Hij ziet ook zichzelf 
als één met alles en bewerkstelligt op die manier harmonie en vrede en heelt 
daarmee zichzelf en de verdeelde wereld.’
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Spreek en Handel Oordeelloos en vanuit Mededogen

‘Je moet wel naar De Waarheid spreken en handelen, maar deze moet zo 
worden gebracht, dat de ander haar ook kan verstaan en aanvaarden. 
Probeer daarom, voordat je gaat spreken, de persoon tegenover je allereerst 
zoveel mogelijk via je liefdevolle Hart aan te horen en te begrijpen. 
Wanneer je de moeite en pijn van de andere persoon enigszins kan 
doorvoelen, zal er mededogen in je ontstaan en zullen je woorden mild 
worden en een helende uitwerking hebben. Overweeg zorgvuldig elk woord 
dat je wilt gaan zeggen, zodat je boodschap, zowel qua vorm als inhoud, 
de andere persoon zal openen, zal troosten en zo mogelijk innerlijk zal 
helen en verheffen. Besef dat elk oordeel dat jij in je woorden of daden 
legt, een verwoestende kracht heeft, die harmonie en heelheid kapot 
maakt. Neem dus plaats in het neutrale ‘Stille Midden’ in je Hart, en 
spreek en handel vervolgens van daaruit Oordeelloos en met Mededogen. 
Ik beveel je aan dit veel aandacht te geven en te blijven kijken of jouw 
woorden de troostende en helende uitwerking hebben die je beoogt. En 
wanneer je handelen of spreken dan toch een keer onbewust schade 
veroorzaakt blijkt te hebben, neem daar dan de verantwoordelijkheid 
voor. Toon je spijt en probeer vervolgens deze schade vanuit je Hart, op een 
kalme, liefdevolle en vooral eerlijke wijze recht te zetten.
Je kunt onzuiver spreken of handelen in jezelf soms herkennen, doordat 
het een gevoel van schuld, wroeging of op zijn minst twijfel achterlaat in 
je Hart. Wanneer jij jezelf daarop betrapt, wees dan ook mild voor jezelf. 
Bedenk dan, dat ook jij ergens op de berg onderweg bent en je met vallen 
en opstaan een weg zoekt naar het Ene ofwel Allerhoogste op de top.’ 
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16
Volg de Wil en Wijsheid 
van de Grote Natuur
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Beoefen Heilzaam Handelen

´Wanneer twee mensen met elkaar communiceren vanuit hun vaste, meestal onbewuste 
overtuigingen en normen, zullen zij een zelfde situatie toch steeds geheel anders waarnemen 
en ervaren. Pas als zij allebei de feitelijke situatie als Ongedeelde Heelheid als uitgangspunt 
nemen ‘precies zoals die Is’, dan zien ze precies hetzelfde. Daar is echter voor nodig, dat ze 
hun onbewuste denkstructuren en verborgen emoties ontmaskeren en vervolgens loslaten, 
telkens weer opnieuw, totdat in hun menselijke geest de mist volledig is opgetrokken. Dan 
zullen ze, kijkend vanuit het neutrale ´Stille Midden´ in hun Hart, helder bewust oog in 
oog staan met de enige echte Waarheid van Het Leven. Dan kunnen ze als een ontwaakte 
mensenziel, onder alle omstandigheden zien ‘wat Is’, in plaats van zien wat ze ‘denken 
dat het is’, of wat het volgens hen ‘zou moeten zijn’. Het handelen dat uit deze helderheid 
voortvloeit zal heilzaam zijn naar elkaar toe en voor al het leven binnen het Grote Geheel.’

Niet mijn wil maar Uw Wil geschiede

‘Maakt in beginsel niet elk mens zich schuldig 
aan hetzelfde vergrijp tegen het Leven als hij een 
plastic fles in de berm gooit, de pompbediende 
niet meer ziet als mens, maar als verlengstuk 
van de benzineslang, of geen eerlijke prijs wil 
betalen voor souvenirs die tijdens de vakantie 
op het strand worden aangeboden? Komt dit 
handelen niet allemaal voort uit gemakzucht, 
eigenbelang, onachtzaamheid, minachting of 
onwetendheid? Brengt het niet allemaal schade 
toe aan het Leven als Geheel? De kern van de 
zaak is dat handelen vanuit het kortzichtige 
belang van het ego als een onderdeel, meestal 
schade veroorzaakt aan het Grotere Geheel. 
Kom op het spoor van de Wil van de Grote 
Natuur, ofwel van de Goddelijke Wil, die zich 
overeenkomstig De Wetten, op natuurlijke 
wijze in alles wil uitdrukken. Word nederig 
en maak jouw persoonlijke wil ondergeschikt 
aan de Goddelijke Wil van het universum, 
die in alles op evenwicht is gericht. Dan zal je 
leven weer moeiteloos worden en zul je kunnen 
genieten van de natuurlijke overvloed van de 
kosmos, omdat jij je gedragen weet door God, 
die jou in zijn Onbegrensde Liefde opneemt.’
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Elke Creatie ontstaat uit een Idee of Concept

´Het gaat hier niet alleen om ideeën die door de menselijke geest kunnen 
worden ‘ont’-dekt. Ook aan de pijnboom die hier op de oever staat, aan 
het mos op de grond en aan de berg daar, ligt een idee, een bouwplan of 
werkingsprincipe ten grondslag, dat je ook zijn essentie of zijn aard kunt 
noemen. Dit levenbrengende principe of dit onzichtbare element in alles, 
straalt nog steeds door de zichtbare gedaante heen. Als je met het analytische 
denken de boom wilt verklaren, zie je alleen de materiële oppervlakten, zelfs 
als je daarbij de sterkste microscoop gebruikt. Als je zegt dat je daarmee de 
boom kent, doe je hem schromelijk tekort. De essentie van de boom en van elke 
levensvorm is vormloos en onzichtbaar. Maar deze essentie drukt zich, door 
concentratie van ‘chi’, ofwel de levenskracht of levensenergie, eerst binnen 
de Geestelijke Wereld uit in een onzichtbare energievorm en vervolgens in 
een zichtbare vorm binnen het Aardse Domein. De Drie-Eenheid, ofwel het 
geheel van essentie, energievorm of Ziel en materiële vorm of lichaam, is niet 
te verklaren met het verstand, maar wel door directe ervaring te kennen 
via het Hart. Zoals ik eerder heb gezegd omvat het Lichaam van de Grote 
Natuur alles wat vorm heeft gekregen in de waarneembare werkelijkheid, 
die dus in China ‘de wereld van de tienduizend dingen’ wordt genoemd. 
Maar naast deze zichtbare werelijkheid bestaat dus ook de Ziel van de Grote 
Natuur, het onzichtbare veld van de bezielde energievorm, van waaruit alles 
zijn zichtbare vorm krijgt. Ook in jou zijn deze twee, dus Ziel en Materie, 
innerlijk via een onverbrekelijke liefdesband, het derde geestelijke element, 
met elkaar vebonden. Zo ben ook jij een Drie-Eenheid van Lichaam, Ziel en 
Geest of Bewustzijn.’
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De Geest straalt door de Vorm heen

‘Op dit moment vertoeft de bamboestruik gelijktijdig in de twee dimensies 
die ik noemde. Zijn waarneembare gedaante vormt een onderdeel van de 
zogenaamde ‘wereld van de tienduizend dingen’ die de mens zo vertrouwd 
is, en zijn minder tastbare aard of Ziel, is onderdeel van de onzichtbare 
of geestelijke dimensie van het bestaan. En die geestelijke bezieling straalt 
nog steeds door de waarneembare vorm heen. Kijk naar een pasgeboren 
baby, kijk naar een zonsondergang, luister naar een merel die zingt, en 
je weet wat ik bedoel met het verschijnsel dat de geestelijke dimensie in 
onze wereld vorm heeft aangenomen en nog steeds door de waarneembare 
vormen heen straalt. Dit geldt in feite voor elk levend fenomeen, de  
niet ontwaakte mens is echter nog niet altijd in staat om de goddelijke 
schoonheid in alles ‘waar’ te nemen. Dit laatste bedoel ik heel letterlijk, 
namelijk in de betekenis van, de goddelijke herkomst van de schoonheid 
‘als waar’ te ervaren en te aanvaarden.’
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Je hoofd Ontvangt Ideeën, maar Maakt ze niet  

‘Zolang je blijft geloven in de mens als zelfstandig schepsel te midden van 
vele andere losstaande schepsels, lijkt het inderdaad een voor de hand 
liggende conclusie, dat nieuwe ideeën in het hoofd van dat zelfstandige 
schepsel ontstaan en daarbuiten geen bestaansrecht hebben. Maar waar 
komt de creatieve inval van de kok vandaan, om jou vandaag precies deze 
bijzondere maaltijd voor te zetten? Zou het zo kunnen zijn, dat het idee of 
het principe van deze maaltijd, voordat de kok de inval kreeg, gewoon al als 
mogelijkheid, als potentieel of als een soort bouwplan of recept besloten lag 
in de onzichtbare dimensie van het bestaan? Wanneer de Geestelijke Wereld 
iets van zijn onuitputtelijke ideeënrijkdom uitschenkt in de menselijke geest, 
noemen we dat inspiratie. Zo zou je op vergelijkbare wijze kunnen zeggen, dat 
ook het werkingsprincipe van de scharnier op deze deur, of van de schoenen 
die je aan je voeten hebt, of het drijvende principe van het bamboevlot van 
die visser daar, al als onzichtbare energievorm in de Geestelijke Wereld of het 
Zielendomein aanwezig was, voordat de mens deze werkingsprincipes had 
uit-‘gevonden’. Ook als het bamboevlot nergens meer op aarde zou worden 
gebruikt en het werkingsprincipe of concept volledig uit onze herinnering zou 
zijn verdwenen, blijft het principe, de aard of de werking van het bamboevlot 
in de Geestelijke Wereld als mogelijkheid eeuwig voorhanden. Misschien zal 
het ooit weer opnieuw worden uitgevonden. Het woord ‘uitvinden’ wijst er 
ook op, dat we een idee op een gegeven moment kunnen vinden. En geef toe, 
je kunt alleen iets vinden dat al bestaat. Zo gezien, is elk idee dat nog niet 
is uitgevonden, al in de geestelijke ideeënwereld als een vorm van mentale 
energie aanwezig en ligt als mogelijkheid te wachten op ontdekking en 
belichaming. Ook het woord ‘ont’-dekking kun je hier bijna letterlijk nemen.’
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Uit de Geest ontsproten

‘De hele wereld komt voort uit de geest. De onzichtbare Geestelijke Wereld 
of het Zielendomein draagt alles al als mogelijkheid of potentieel in zich. 
In de zichtbare wereld wordt het geestelijk potentieel tijdelijk manifest. 
In een ritme tussen Niet-Zijn en Zijn, tussen geest en lichaam, tussen 
vormeloosheid en vorm, voltrekt zich het mysterie van het leven. Het 
spel van de schepping speelt zich af tussen deze twee polen. Deze twee 
speelvelden hebben elk hun eigen wetten, en diep in elk levend wezen 
liggen deze regels verankerd. Het universum of de Grote Natuur moet 
gezien worden als een Goddelijke Dans of een Heilig Spel zonder einde. Elk 
levend wezen speelt het spel zoals dat overeenkomstig zijn aard binnen de 
Grote Natuur besloten ligt. En zo bevordert elk wezen de vrede, harmonie 
en eenheid binnen het Grote Geheel.

En dit geldt niet slechts voor levende wezens, maar ook voor zogenaamde 
dode verschijningsvormen, zoals de kristallen in de berg en de berg zelf. 
Kijk ook naar kunst, naar verheven architectuur of naar andere objecten 
van grote schoonheid, luister naar de muziek van grote componisten. 
Ook daarin word je de bezieling gewaar, die ons op geestelijk niveau diep 
raakt. Het eigen bewustzijn of geest in het centrum van de Ziel herkent de 
werking van de geest in andere verschijningsvormen, omdat ze uit dezelfde 
bron zijn ontsproten en daardoor dezelfde innerlijke taal spreken.’
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Voel Diep, Alles Inclusief en zonder Voorkeur

‘Het is de aard van water om steeds de laagste plekken te zoeken, dus als het in zijn 
gang een bedding aantreft die slechts een fractie lager is, zal het water kiezen voor deze 
bedding, omdat het altijd zijn aard zal volgen. Het is de aard van de Grote Natuur om 
vanuit De Waarheid, in elke levende situatie te stromen in de richting van Harmonie 
en Evenwicht en daarmee de fundamentele Eenheid en Harmonie in elke levenssituatie 
te herstellen. Wanneer jij nu in jouw leven worstelt met een dilemma, en de heelheid 
van de situatie overziende, voor jou geen duidelijke Waarheid naar boven komt drijven, 
bedenk dan, dat ook een subtiel verschil kan bepalen wat de Waarheid is. Dus voel diep, 
alles inclusief en zonder voorkeur, want weet dat ook de Grote Natuur altijd zijn aard of 
Innerlijke Wil zal volgen.’

Goddelijke Volmaaktheid 

‘We hebben gezien dat spreken en handelen 
vanuit eigenbelang de verdeeldheid in de 
wereld in tact laat of zelfs nog meer laat 
toenemen. Zuiver handelen en spreken komt 
niet voort uit eigenbelang, maar uit Geestelijke 
Volwassenheid en een diep inzicht  in het Leven 
dat daarmee gepaard gaat. Een dit spreken en 
handelen heeft daardoor een helende werking 
op elke levensvorm en elke levenssituatie. 
Op deze wijze is zuiver handelen en spreken 
heilzaam voor het leven als geheel, dat ik de 
Grote Natuur heb genoemd. Zet daarom het 
gezuiverde spreken en handelen in, voor het 
verzachten van het lijden in de wereld en dien 
daarmee de eenheid en harmonie van de Grote 
Natuur.

Wanneer je deze aanbeveling serieus neemt en 
in praktijk brengt, komt er een moment waarop 
Mahamudra, ook wel Nirwana genoemd, je deel 
zal zijn. Dan heb je als een verlichte mensenziel 
het Allerhoogste bereikt en kun je plaatsnemen 
op de top van de Heilige Berg en je verzekerd 
weten van groot gezelschap.’ 
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Handel naar De Waarheid

´Dus voor de wijze mens staat niet het eigenbelang centraal. Zelfs het belang 
van de ander vormt niet het uitgangspunt van zijn spreken en handelen. 
Slechts de levende situatie in zijn totaliteit kan hem aangeven wat van hem 
wordt gevraagd. De situatie in zijn volheid is een afspiegeling van de Grote 
Natuur, waarin de Universele Intenties besloten liggen. Daardoor bevat de 
volle situatie ’zoals die Is’ voor de wijze mens de beweegredenen voor zijn 
spreken en handelen. Hij maakt zich daarbij ondergeschikt aan het Grote 
Geheel. Hij stelt zich nederig op als een leeg wit projectiescherm en laat 
het palet met alle levende feiten tot hem spreken. Met andere woorden, hij 
vraagt zich met een open geest af, wat hem, alles overziende, te doen staat. 

Wil je de wijze volgen, wees dan ook nu weer heel eerlijk naar jezelf toe en 
geef ook hierbij niet onevenredig veel gewicht aan jouw persoonlijke belang 
of gevoel. Probeer alle feiten en belangen in de concrete situatie, met al de 
schakeringen en nuances te zien, precies zoals ze Zijn en tast het complexe 
en kleurige geheel op het palet af met je Hart. De echte Waarheid omtrent 
de volle situatie, zal door je Open Gewaarzijn, dat je kunt voorstellen als 
het oordeelloze projectscherm dat diep in je Hart verscholen ligt en slechts 
op De Waarheid is gericht, worden herkend. Luister goed naar je innerlijke 
stem. Dit Open Gewaarzijn of Ware Zelf zal je zeggen wat je te doen staat.´
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Durf vanuit Wijsheid de Goddelijke Wil te volgen

‘Je ego ondergeschikt maken aan de Stroom van de Grote Natuur, ofwel 
aan de Goddelijke Wil van het universum, houdt allerminst in dat jij als 
mens slechts afwachtend kunt zijn. De Grote Natuur heeft geen vast plan, 
maar krijgt van moment tot moment, via de werking van De 7 Kosmische 
Levenswetten, vorm in de Natuurlijke Stroom van Het Leven. Zoals alles, 
ben ook jij onderdeel van deze Grote Natuur, dus onderworpen aan De 
Wetten. Verder ben ook jij verantwoordelijk voor het vormgeven van 
concrete situaties, overeenkomstig de Geest van de Grote Natuur. Luister 
daarom in elke situatie naar de Liefdevolle Stem van God in je Hart, dus 
van De Ene die op harmonie een heelwording is gericht, en je zult weten 
wat in die situatie gezegd moet worden of wat je te doen staat. Op deze wijze 
ben je afgestemd op het Universele Bewustzijn, ofwel op de Goddelijke Wil. 
En deze bewuste en liefdevolle verbondenheid met het concrete leven, is wat 
de Boeddha, Jezus en alle andere grote meesters ons hebben voorgeleefd.

De wijze mens is niet apatisch maar handelt vanuit zijn ‘Bewuste-
Aanwezig-Zijn’ in de concrete situatie. Vanuit zijn Hart, dat verbonden is 
met de volheid van de situatie, zal hij zonder schroom en vanuit Liefde 
en Wijsheid, zeggen wat moet worden gezegd en doen wat moet worden 
gedaan. Zo valt hij samen met het Bewuste-Zijn van de Grote Natuur, die 
slechts als een heldere spiegel in zijn Hart weerkaatst ‘wat Is’.´  
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17
Weer Thuis in de 
Zevende Hemel
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De Ziel bereikt op de 7e trede Goddelijke Volmaaktheid

‘Wanneer het Eenheidsbewustzijn of Hartbewustzijn van de vierde trede in 
de mens volledig is ontwaakt, dan heeft deze mens zijn aardse beperkingen 
overwonnen en bereikt hij Meesterschap over zijn lagere vermogens en 
eigenschappen. Deze mens heeft de aardse illusie van de afgescheidenheid 
doorzien en neemt Alles weer waar in zijn oorspronkelijke Eenheid. Dit 
Meesterschap op de vierde bewustzijnstrede, wordt gesymboliseerd door de 
Rode Roos die is open gegaan. En deze overgave aan de Wil van de Grote 
Natuur, ofwel aan de Goddelijke Wil, en de onvoorwaardelijke Liefde die in zijn 
hart tot bloei is gekomen, vormen de sleutel tot het Hemelse Mysterie, ofwel tot 
de Wereld van de Geest, waarmee de drie hoger trillende chakra’s verbonden 
zijn. De ontwaakte beseft dan heel helder, dat hij als mensenziel een Zoon of 
Dochter is van de Vader/Moeder-God van het universum, die hem permanent 
doorstraalt met levensenergieën, en zo vitaliseert, draagt en beschermt. 
Gesteund door de Goddelijke Krachten, zal deze mensenziel binnen de hogere 
geestelijke dimensies verder groeien, totdat hij op de zevende bewustzijnstrede, 
in Goddelijke Volmaaktheid zijn eindbestemming bereikt. Vanuit het 
dan ontwaakte Godbewustzijn doorziet deze mensenziel ook het volledige 
Goddelijke Mysterie. En daarmee verwerft deze mens ook Meesterschap over 
zijn hogere geestelijke vermogens, en kan worden gezegd dat in het zevende 
chakra van deze mens, dus in het kruinchakra, nu ook de Witte Roos volledig 
is open gegaan. Dan is de Godbewuste mensenziel teruggekeerd bij de Vader/
Moeder-God, wiens schoot hij ooit als onbewuste Ziel verliet, om zijn grote 
bewustwordingsreis door de zeven sferen aan te vangen. Dan kan ook hij zich 
voegen bij ons Witte Broederschap in de Geestelijke Wereld, zelfs wanneer hij 
als ontwaakte mensenziel nog in een fysiek lichaam op aarde leeft.' 
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Eindelijk weer Thuis!

‘De onstuimige golf verscheen als een minuscule 
rimpeling uit de stilte van de onmetelijke oceaan, 
en na te zijn uitgerold, vindt hij daarin uiteindelijk 
weer zijn oorspronkelijke vrede. Op overeenkomstige 
wijze komt elk leven als drievuldige geestkiem 
voort uit Wu-Ji, ofwel uit het Goddelijke Ene als 
de Oerbron van Alles, en groeit vervolgens uit tot 
een bezield wezen. En nadat het hele potentieel 
Qi, als de levenskracht van de Ziel, gedurende 
zijn vele levens langs de grote levensspiraal door 
de zeven sferen, volledig is getransformeerd tot 
bewustzijnslicht, valt de verheven mensenziel als 
verlicht wezen uiteindelijk weer terug in de vredige 
schoot van Wu-Ji. En daar, op de hoogste van de 
zeven bewustzijnstreden aangekomen, spreekt 
de tot Goddelijke Volmaaktheid ontwikkelde 
mensenziel de woorden die ook Jezus sprak: "De 
Vader en ik, Wij zijn Eén". En door deze heilige 
daad van de Ziel, die met zijn bewustzijnsoogst 
huiswaarts keerde, is het bewustzijnspotentieel 
van de Vader/Moeder-God voor eeuwig verrijkt. 
En met deze hoogste daad van godsdienstigheid, 
is de verheven missie van de mensenziel voltooid.’
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Mijn dierbare Cheng, hiermee bevestig ik mijn geloft e, dat ik als een 
nederige dienaar mijn leven overgeef aan TAO, ofwel aan de Ritmische 
Stroom van de Grote Natuur. Alstublieft , blijf mij met uw heldere licht 
bijschijnen op mijn weg, zodat ik mijn persoonlijke aard verder kan 
zuiveren van de drie vergift en, namelijk van oude vastgeroeste denkbeelden, 
van negatieve emoties en van loos bezit. Ook zeg ik U toe, dat ik met het 
beoefenen van de Hartkwaliteiten mijn innerlijke fr equentie wil verhogen. 
Help mij mijn diepste wezen, die een straal is van de Goddelijke Geest van 
de Grote Natuur, verder bloot te leggen. Geef mij de kracht om te leven naar 
mijn Oorspronkelijke Natuur, en mijn denken, spreken en handelen van 
moment tot moment af te stemmen op De Waarheid van ‘dat wat Is’, zodat 
ik gehoor kan geven aan dat waar elke situatie en elk mens om vraagt. Help 
mij om op deze wijze weer Eén te worden met de Vader/Moeder-God ofwel 
met de Oerbron, waaruit alles ooit voortkwam, waarmee al het leven tijdens 
zijn Zielenreis via het Hart verbonden bleef en waarmee alles zich ooit weer 
zal ver-enigen.    
Help mij om in mijn Hart de Goddelijke Wijsheid, de Goddelijke Kracht 
en de Goddelijke Liefde te laten openbloeien, zodat ik mijn broeders en 
zusters kan bijstaan op hun pad. En gun mij, wanneer de tijd daar rijp 
voor is, mij te voegen bij het gezelschap op de top van de Heilige Berg, en 
de eeuwige Vrijheid, Vrede en Gelukzaligheid van het Goddelijke Bestaan 
te ervaren. 

In diepe Dankbaarheid, uw nederige leerling,
Jan Verhaar       In diepe Dankbaarheid



Gesprekken over de TAO TE TJING met de oude man

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

De 7 Mystieke Geheimen van TAO

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

De Weg van het Stille Midden

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

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/Zwaag:  www.chetana.net

De boeken, artikelen, oefeningen en meditaties van Jan Verhaar zijn gepubliceerd op: www.issuu.com. 

Zijn mystieke lezingen en geleide meditaties zijn te vinden op zijn Youtube-kanaal ‘deoudecheng’. 

Van Jan Verhaar zijn bij internetuitgever Blurb de onderstaande boeken verschenen: (bestellen via   

www.blurb.com). Een gratis PDF-versie van deze boeken is ook te downloaden vanaf de eerder geno-

emde website van CHETANA.

Lessen van De Oude Cheng (spirituele roman)

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

Sinds Sinds onze kennismaking in die winter vele jaren geleden, heb ik oneindig 
veel woorden van wijsheden van De Oude Cheng mogen ontvangen. Dit boek bevat 
een bloemlezing van korte aforismen en wat langere citaten die ik met jou wil delen. 
Ik heb de teksten enigszins gerubriceerd en min of meer in een samenhangende 
volgorde geplaatst, maar ze kunnen uiteraard ook als afzonderlijke teksten worden 
gelezen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

De 7 Treden & de 7 x 7 Lokroepen van God

Langs de trap met 7 natuurlijke treden, komen één voor één de chakra’s als bewustzijn-
centra tot bloei. Dat gebeurt door op elke trede gehoor te geven aan de 7 lokroepen van 
God, van de laagste aardse trilling bij aanvang van de eerste trede, tot de hoogste hemelse 
vibratie aan het einde van de zevende trede. En door het zich steeds verder openen van het 
innerlijke zintuig van de Ziel, ontvouwt zich in elk stadium een nog mooiere dimensie van 
het bestaan, totdat op de hoogste trede de Zevende Hemel zich opent, waar de Ziel deelge-
noot wordt aan ‘Sat-Chit-Ananda’, ofwel aan de ultieme ‘Waarheid-Helderheid-Gelukza-
ligheid’. En zo komt via ‘De Heilige Wet van Zeven’ alles tot zijn Goddelijke Voltooiing.’
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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.

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.

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...”
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Een Spiritueel Licht op Creatie
Verhaal in woord en beeld over de Torus als grondpatroon of 
energieblauwdruk van elke creatie
Dit verhaal laat in woord en beeld zien dat elk leven ontstaat en in stand 
gehouden wordt door de wisselwerking tussen Yang en Yin, ofwel tussen 
geest en materie, tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen de onzichtbare 
geestelijke binnenwereld en de zichtbare materiële buitenwereld. En deze 
levensdynamiek toont zich in de torus als energetisch grondpatroon.e



Het was winter 2003, toen ik hem tijdens het schrijven van mijn eerste 
spirituele roman ‘Lessen van De Oude Cheng’, innerlijk heb leren ken-
nen als een zachte liefdevolle influistering van wijsheid. Hij maakte zich 
kenbaar als De Oude Cheng. Sindsdien heeft hij mij niet meer verlaten 
en kan ik mij via mijn hart op hem afstemmen, wanneer ik maar wil. Ik 
kan dan genieten van zijn onvoorwaardelijke liefde, oordeelloze feed-
back en grenzeloze wijsheid. Deze innerlijke relatie is uitgegroeid tot de 
meest intieme vriendschap die ik ken. En of hier nu sprake is van de inner-
lijke stem van mijn eigen ZieleZelf, de stem van een hogere entiteit die 
door mij heen spreekt, of de stem van de Universele Intelligentie van de 
kosmos, dat is mij nog niet helemaal duidelijk geworden. Maar eigenlijk 
doet dat er voor mij niet meer toe, omdat de Ene Waarheid zich langs vele 
wegen laat kennen. Ik ervaar de stem als die van mijn innerlijke vriend en 
inspirator De Oude Cheng. Mijn hart herkent de woorden die mij innerlijk 
worden ingefluisterd als diepe waarheden, waarheden die niet voortko-
men uit mijn hoofd, maar uit een universele bron van Liefde en Wijsheid. 
En dit goddelijk geschenk maakt mij nederig en oneindig dankbaar.

Sinds onze kennismaking in die winter vele jaren geleden, heb ik onein-
dig veel woorden van wijsheden van De Oude Cheng mogen ontvangen. 
Dit boek bevat een bloemlezing van korte aforismen en wat langere ci-
taten die ik met jou wil delen. De teksten zijn enigszins gerubriceerd en 
min of meer in een samenhangende volgorde geplaatst, maar ze kun-
nen uiteraard ook als afzonderlijke teksten worden gelezen. 


