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TAO 

Als De Oude Cheng praat over TAO, dan wil hij ons 
wijzen op ‘De Weg van de Grote Natuur’ of simpelweg 

op hoe het leven echt werkt.
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Terugkeer naar 
de Oerbron
Gesprek over het kosmische wordingsproces van de mens 

en zijn verheven bestemming

Voorwoord

Een Een hete zomer lang kwamen ze elke avond samen op het plein in 

dat bergdorp, de oude wijze man en de leerling. Daar spraken ze over de 

natuurlijke stroom van het leven, over het menselijk lijden en over het 

geheim van de bevrijding uit dat lijden. Elke avond was één hoofdstuk 

van de Tao Te Tjing de inspiratiebron voor hun gesprek. De Tao Te 

Tjing is het belangrijkste geschrift van het Taoïsme als natuurfilosofie. 

Het werk telt 81 hoofdstukjes en wordt toegeschreven aan Lau Tse, een 

chinese wijze die leefde in de 6e eeuw voor Christus. Dit boekje bevat 

het gesprek over de diepe betekenis van hoofdstuk 16 ‘Terugkeer naar 

de Oerbron’. Het gesprek gaat over het wordingsproces en de verheven 

bestemming van de mens.

Het gesprek werd op papier gezet door Jan Verhaar en maakt deel uit 

van een grote serie gesprekken die de oude man en de leerling voerden 

in dat bergdorp ver van de bewoonde wereld. Ook de andere gesprekken 

worden op dit moment door Jan Verhaar bewerkt om in boekvorm te 

worden uitgegeven.

De gesprekken over de eerste 9 hoofdstukken zijn inmiddels in een 

boekje beschikbaar onder de naam ‘Gesprekken over de Tao Te Tjing met 

de oude man’. Zie voor alle boeken van Jan Verhaar achterin dit boek.
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Voorwaar, bereik de uiterste leegte 
en behoud standvaste stilte.

De tienduizend dingen komen tot leven 
en dan zie je ze weer terugkeren;

alle dingen komen tot bloei 
en dan keert elk naar zijn wortels.

Deze terugkeer betekent rust, 
terugkeer naar zijn lot.

Men noemt de terugkeer ‘het eeuwige’ 
en het eeuwige kennen ‘verlichting’,
het eeuwige niet kennen ‘blindheid’, 

dat tot rampspoed leidt.
Wie het eeuwige kent, is alomvattend,

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

Omdat hij één met het grote is, 
is hij volgens Tao,                                   

en omdat hij volgens Tao is, 
is hij eeuwig;

het vergaan van zijn lichaam houdt geen gevaar in. 

Lau Tse, Tao Te Tjing, hoofdstukje 16 



Leerling: In de eerste regel spoort Lau Tse ons aan om de 
uiterste leegte te bereiken en standvaste stilte te behouden. Wilt u 
mij duidelijk maken wat hij daarmee wil zeggen? 

Oude man: In dit hoofdstuk wil de oude meester ons laten 
kennismaken met de verheven bestemming van de mens. Ik wil 
je daar graag meer over vertellen, maar bereid je wel voor op een 
lange avond. Aan de hand van dit hoofdstuk wil ik je een uitleg 
geven over de grote levenscyclus van de mens als geestelijk wezen. 
Dit Universele Wordingsproces zal uiteindelijk op natuurlijke 
wijze uitmonden in de uiterste leegte en eeuwige vrede waar de 
oude meester naar verwijst. Het is goed om nu al te beseffen dat dit 
verhaal over het wordingsproces alleen geldig is wanneer gekeken 
wordt vanuit ons vertrouwde relatieve perspectief dat gebonden is 
aan tijd en ruimte. Gezien vanuit de absolute dimensie die voorbij 
tijd en ruimte ligt, bestaat slechts ervaren in dit ene eeuwige 
moment. Proces impliceert tijd en heeft dus in de uiteindelijke 
werkelijkheid geen recht van bestaan. Toch kan dit verhaal voor de 

nog niet ontwaakte mens een diep inzicht geven in de ware natuur 
van het leven en in zijn natuurlijke positie als mens daarbinnen. 
Dit gezegd hebbende, stel ik voor om bij het begin van het 
scheppingsproces te beginnen. 

We hebben het eerder gehad over het feit dat alles is ontsproten 
uit ‘de geest van het dal’, zoals de meester Lau deze bron van alle 
leven in hoofdstuk zes noemde. In deze Oerbron, die bestaat uit 
Pure Bewustheid en die de ingrond is van alles wat bestaat, is alle 
yin- en yang-energie nog vrij en niet actief. Deze twee oerenergieën 
zijn namelijk nog geen verbinding met elkaar aangegaan, dus er is 
nog geen potentieel of lading tussen beide ontstaan. Dit oneindige 
en eeuwige Tao, dat ik graag de Oerbron noem, wordt in andere 
tradities ook wel Brahman, God of de Albron genoemd. De nieuwe 
fysica praat over het Oerveld. Toch is in deze stille en onbegrensde 
oceaan van latente potentialiteit elk verschijnsel al ‘als mogelijkheid’ 
aanwezig. Het ontstaan van Iets uit Niets vindt plaats wanneer 
er zich een gunstige gelegenheid voordoet, waarin ergens in het 
universum yang-energie zich verenigt met yin-energie en zo samen 
een geladen geestkiem of wezenskern gaan vormen, die in veel 
tradities ook wel de ‘ziel’ van de verschijningsvorm wordt genoemd. 
Je zou dit kunnen vergelijken met het ontstaan van een atoom, als 
kleinst herkenbare deeltje van een element, die ook geladen is met 
een unieke plus-/min-lading. 

Leerling: Ik zie het beeld voor me van een schoolplein, waar 
allemaal vrije jongens en meisjes, dus yangetjes en yinnetjes, 
rondlopen en waar spontaan een jongen en een meisje elkaar in de 
ogen kijken, elkaars hand pakken en voortaan een stelletje zijn.

Oude man: Dat is inderdaad een mooi beeld. Dit goddelijke 
huwelijk tussen de twee oerenergieën vormt het allereerste begin 
van het scheppingsproces van een verschijningsvorm. Deze 
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wijze onvermijdelijk een yin-respons oproept. Stel je voor dat, 
wanneer jij het idee over het feest aan de dorpsbewoners vertelt, zij 
grote bedenkingen hebben. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of er wel 
geld voor is en of de burgemeester er wel zijn toestemming voor 
zal geven. In het onderzoeken van de mogelijkheden om je idee te 
realiseren, is vormgevende yin-energie werkzaam. Als blijkt dat het 
idee onmogelijk ten uitvoer gebracht kan worden, zal het idee geen 
concrete vorm krijgen in dit aardse yin-domein. Het idee zal dan 
dus geen aardse geboorte meemaken, en het zal in het domein van 
de ziel op volstrekt natuurlijke wijze een voortijdige dood sterven. 
Realiseer je hoeveel van de ideeën die in je geest opkomen, dat lot 
is beschoren.

Leerling: Maar het kan natuurlijk ook zo lopen dat iedereen 
heel enthousiast is over jouw idee en er alles aan wil doen om het 
zomerfeest daadwerkelijk tot stand te brengen. In dat geval zal, 
na de geestelijke geboorte van het basisconcept uit de Oerbron en 
rijping van het idee in mijn hoofd, een aardse geboorte volgen. En 
vanaf dat moment wordt het allemaal heel concreet en zullen de 
fysieke voorbereidingen hier op het plein zichtbaar zijn. En als het 
feest dan heeft plaatsgevonden en alles weer is opgeruimd, dan 
zal hier op het dorpsplein niets meer herinneren aan het feest. Je 
zou kunnen zeggen dat het zomerfeest daarmee zijn fysieke dood 
is gestorven. Echter, het idee van het feest is nog niet voorgoed 
verdwenen, maar zal als concept terugvallen is het domein van 
de ziel. Er zal zelfs een moment komen dat iedereen het feest is 
vergeten.

Oude man: Inderdaad, en hiermee is het cyclische verloop 
van het scheppingsproces voltooid. Een proces dat begint met 
de geboorte van de geestkiem waarin het basisconcept van de 
toekomstige verschijningsvorm is opgesloten, en na zijn levensloop 
door de twee domeinen eindigt met de zieledood van de geestkiem 

geestelijke conceptie, waarin het individuele beginsel van een 
verschijningsvorm ontstaat, voltrekt zich elke dag in dit universum 
ontelbare keren. Je kunt dit begin ook vergelijken met de minuscule 
waterdruppel die zich in de vorm van waterdamp vrij maakt uit 
de oceaan en aan zijn grote rondreis begint, om uiteindelijk weer 
terug te keren in die oneindige oceaan waaruit hij ooit voortkwam. 
Dat wordingsproces van een verschijningsvorm kan zowel 
beginnen vanuit een yang-impuls als vanuit een yin-impuls. Laat 
ik als metafoor voor dit scheppingsmoment een voorbeeld geven 
uit ons dagelijks leven. 

Stel je voor dat ik tegen jou zeg dat mijn maag knort, wat een vorm 
is van vragende of aantrekkende yin-energie. Onvermijdelijk zal 
deze opmerking van mij bij jou op spontane wijze iets oproepen, 
omdat yin niet zonder yang kan bestaan. Als gevolg van mijn 
opmerking kom jij misschien met het idee om in de gasterij daar 
aan de overkant een visschotel te gaan eten. En dat idee van jou is 
een vorm van creatieve yang-energie. Stel je vervolgens voor dat wij 
opstaan en daadwerkelijk daar aan dat lege tafeltje plaats nemen 
en gaan eten. Op dat moment wordt het plannetje dat in onze 
hoofden ontstond en rijpte, in dit stoffelijke domein daadwerkelijk 
gerealiseerd. Onze hoofden waarin het idee neerdaalde en het 
plannetje vorm kreeg, kun je zien als persoonlijke dependances 
van het grote domein van de ziel, waarin elk geestelijk concept 
zich uitwerkt in een ijle vorm of plan. In dit vraag en antwoordspel 
werd dus vanuit een yin-impuls, namelijk door mijn vraag, een 
geestelijke yang-respons opgeroepen en vervolgens kreeg deze 
yang-impuls weer stoffelijke vorm in het aardse yin-domein. Maar 
het scheppingsproces kan ook beginnen met een yang-impuls. 

Stel je nu voor dat spontaan het idee in jouw geest opkomt om 
volgende week hier op het plein een zomerfeest te houden. De inval 
van dat idee is een creatieve yang-impuls die weer op spontane 

- 12 - - 13 -



en dus het basisconcept. Op dat moment zal het basisidee weer 
als vrije yin-/yang-energie terugvallen in de Oerbron als oceaan 
van potentialiteit, waar het voor eeuwig ‘als nieuwe mogelijkheid’ 
aanwezig blijft. 

Maar het kan ook anders gaan. Stel je eens voor dat iedereen 
in het dorp zo van het feest heeft genoten dat ze er een jaarlijks 
terugkerend festijn van willen maken. Blijkbaar is de potentie 
van het concept, dus de scheppingskracht of yang-energie die in 
het idee voor het zomerfeest besloten lag, na één keer nog niet 
uitgewerkt. In dat geval zal wel de fysieke verschijningsvorm elk 
jaar sterven, maar zal de creatieve yang-energie in het concept in 
staat zijn om elk jaar weer voldoende aardse yin-energie, in de 
vorm van middelen en organiserende menskracht, te activeren 
om weer een nieuwe editie van het feest te realiseren. In dat geval 
is de dimensie van herhaling aan het cyclische scheppingsproces 
toegevoegd en kun je het cyclische proces beter voorstellen als een 
spiraal. 

Maar geen enkele verschijningsvorm heeft het eeuwige leven, dus 
er zal ook bij het feest een moment komen dat iedereen er genoeg 
van heeft. Op dat moment is de potentiële yang-energie, die in het 
idee van het feest als scheppingskracht zat opgesloten, uitgewerkt. 
Na het laatste feest zal het idee weer terugvallen in het domein van 
de ziel en niet meer de scheppingskracht of potentie hebben om in 
een nieuwe cyclus yin-energie te activeren. En als het idee van het 
ooit zo levendige zomerfeest door iedereen is vergeten, sterft ook 
het basisconcept of de geestkiem, en valt het, als tot rust gekomen 
of opgebrande yin-/yang-energie, terug in de moederschoot van 
de Oerbron.     

Leerling: Ik probeer dat cyclische scheppingsproces voor me te 
zien maar ik overzie het nog niet helemaal.  

Oude man: Als je even meeloopt naar dat onverharde stuk aarde 
bij die bomen daar, dan zal ik met mijn stok het wordingsproces 
van het feest tekenen. Ik neem de lemniscaat, die ik tijdens onze 
eerste avond tekende, weer als uitgangspunt. Als je de dynamiek 
van dit spiraalvormige scheppingsproces op je in laat werken, en 
daarin het universele karakter ontdekt, zou het wordingsproces van 
de mens dan ook niet op overeenkomstige wijze kunnen verlopen? 
 
Leerling: Dat klinkt inderdaad aannemelijk. Toch vraag ik 
me dan wel af wat de zin is van dit Grote Leven van de mens. 
Want als ik het goed begrijp gaat het als volgt. Ik ben ooit als 
geestkiem uit de Oerbron geboren, en vervolgens verschijn ik 
in het spiraalvormige wordingsproces hier een aantal keren 
op deze aarde in een menselijke gedaante om mijn potentieel 
uit te werken. En elke keer na mijn verblijf op de aarde keer ik 
weer terug naar het domein van de ziel om de tussenbalans op 
te maken. Vroeg of laat zal mijn geestelijk wezensdeel, nadat de 
potentiële yin-/yang-energie in de geestkiem is uitgewerkt, weer 
terugvallen in de Oerbron. Ik vraag mij af wat ik daar dan mee 
ben opgeschoten? Het lijkt allemaal zo zinloos, net als een aantal 
rondjes draaien in de zweefmolen. Als je bent uitgedraaid, dan 
heb je je vermaakt of niet, maar ben je in feite geen stap verder 
gekomen. Is dit alle inspanningen die ik in dit aardse tranendal 
moet leveren wel waard?

Oude man: Voor jou als aardse persoon heeft dit alles inderdaad 
geen enkele zin gehad, maar deze aardse schijngestalte is slechts 
het voertuig van het geestelijk wezensdeel dat daarin huist en 
jouw ware natuur is. Deze geestkiem heeft in dit kosmische 
wordingsproces een goddelijke missie te vervullen.

Als het gaat om het wordingsproces van de mens als geestelijk 
wezen, dan heb ik nog niet het hele verhaal verteld. Er moet 
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de kern van ons wezen. Bij deze samensmelting wordt de geestkiem 
geladen met de geestelijke oersubstantie van de Oerbron, en deze 
oersubstantie van het universum bestaat uit pure bewustheid. 
Mijn wezenskern blijft dus eeuwig verbonden met de onbegrensde 
Oerbron die alles omvat en daarmee met de wezenskern van alle 
verschijningsvormen in het universum. In diepste wezen ben 
jij dus één met mij en met de hele kosmos. Deze bewustheid of 
helderheid vergezelt de geestkiem van de mens op zijn reis, die dus 
afwisselend loopt door het domein van de ziel, dat ook wel ‘hemel’ 
wordt genoemd, en het aardse domein. En uiteindelijk zal deze 
geestkiem, na vele doorgangen door deze twee domeinen, als de 
potentiële energie is uitgewerkt, weer terugvallen in de schoot van 
de Oermoeder. 

Leerling: U gebruikt de woorden ‘bewustheid’ en ‘bewustzijn’ 
vaak door elkaar. Gaat het hier om hetzelfde? 

Oude man: Nee, er is een nuanceverschil. Als ik het woord 
‘bewustheid’ gebruik, dan verwijs ik naar de alomtegenwoordige 
helderheid in het universum die nog vrij is, dus nog niet is verbonden 
met een geestkiem van een toekomstige verschijningsvorm. Het 
woord ‘bewustzijn’ verwijst naar dezelfde helderheid uit de Oerbron, 
maar waarmee tijdens een geestelijke conceptie de bewustzijnskiem 
of wezenskern is geladen. ‘Bewustzijn’ wil aangeven dat het ‘zijnde’, 
of ‘dat wat bestaat’, een bepaalde mate van bewustheid of helderheid 
in zich draagt die in directe verbinding staat met de helderheid van 
de Oerbron waaruit de verschijningsvorm ooit voortkwam. Dan kun 
je het dus letterlijk Bewust-Zijn noemen.   

Leerling: U had het zojuist over de uiteindelijke bestemming van 
de mens. Kunt u daar wat dieper op in gaan? 

Oude man: Over de aard van deze bestemming van de mens als 
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Figuur: Wordingsproces van het jaarlijks terugkerend feest

namelijk nog een zeer wezenlijk aspect aan worden toegevoegd. Ik 
zal proberen je een meer verfijnde schets te geven van dit grootse 
proces. Ik heb je gezegd dat de geestkiem uit de Oerbron, dus uit 
God of Tao, ontstaat door samensmelting van yang-energie en yin-
energie tijdens de geestelijke conceptie. Deze Godsvonk of ziel is 



geestelijk wezen, wil Lau Tse ons in dit hoofdstuk iets duidelijk 
maken. Daarvoor is het goed om te beseffen dat de pure bewustheid 
die de geestkiem bij de geestelijke conceptie uit de Oerbron 
meekrijgt, nog in bepaalde mate sluimerend is. De Universele 
Bewustheid in het universum heeft namelijk nog niet zijn hoogste 
trillingsniveau bereikt. In de miljarden jaren dat het universum 
nu bestaat, had al een geleidelijke transformatie plaats naar een 
hoger trillingsniveau van helderheid, en dit proces is nog steeds 
gaande. In dit immense transformatieproces speelt elk levend 
wezen en met name de mens een grote rol. 

Leerling: Hoe moet ik me deze rol van de mens voorstellen?

Oude man: Geladen met yin-/yang-potentie en een sluime-
rende bewustheid uit de Oerbron, vangt de geestkiem van het 
menselijke wezen zijn reis door de sferen aan, op weg naar zijn 
hoogste verwerkelijking of openbloeien. Zoals ik eerder heb 
gezegd, doortrekt de geestkiem, na zijn ontstaan uit de Oerbron, 
allereerst het domein van de ziel. Dit domein is een gelaagd veld van 
kosmische energieën. In dit domein van de ziel voedt de geestkiem 

zich op spontane wijze met die kosmische zielkwaliteiten die voor 
het volbrengen van zijn Goddelijke Missie bevorderend zijn. 

Uit deze zielkwaliteiten vormt zich om de geestkiem, op zijn weg 
naar lagere regionen waar de energieën zich verdichten, het ijle 
zielelichaam dat ook wel het astrale lichaam wordt genoemd. Je 
zou dit astrale lichaam kunnen zien als een kosmische afdruk van 
potentiële kwaliteiten, waarmee de bewustzijnskiem wordt omhuld. 
Met deze kwalitatieve omhulling nadert de geestkiem het aardse 
domein. En wanneer de kosmische en aardse omstandigheden 
gunstig zijn, dan zal de met yin-/yang-energie geladen en met 
zielkwaliteiten omhulde geestkiem, zich vanuit het domein van de 
ziel op spontane wijze verenigen met de aardse yin-/yang-energie 
die bestaat uit stoffelijke substantie. Dit proces vindt plaats tijdens 
de geslachtelijke eenwording van man en vrouw. Tijdens dit proces 
vindt er eigenlijk een dubbele versmelting plaats. Eerst smelt de 
mannelijke zaadcel samen met de vrouwelijke eicel, waardoor 
de stoffelijke kiem wordt gevormd die geladen is met erfelijk 
materiaal. Vervolgens smelt deze stoffelijke kiem samen met de 
geladen geestkiem uit het zieledomein die met zielkwaliteiten is 
omhuld. Vanaf het moment van deze dubbele versmelting begint 
de vorming van de aardse mens door verschillende stadia heen, 
overeenkomstig de ziele-aanleg in het pakket zielkwaliteiten en de 
aardse aanleg in de vorm van de erfelijkheid. 

Leerling: Maar vindt de geestkiem altijd een passend stoffelijke 
kiem om mee te versmelten?

Oude man: De geladen en omhulde bewustzijnskiem die is 
neergedaald vanuit het domein van de ziel, vindt in het aardse 
domein inderdaad niet altijd het perfect passende erfelijke 
materiaal bij het spontaan uitgekozen ouderpaar. Doordat het 
fysieke en het geestelijke niet helemaal bij elkaar passen, ontstaat er 
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ten tijde van de versmelting een energielichaam, dat de verbinding 
tussen de twee mogelijk moet maken. Dit is het etherisch lichaam 
dat je kunt zien als een energieveld van vormkrachten. In dit 
ijle etherische lichaam, dat nagenoeg samenvalt met het fysieke 
lichaam, circuleert gedurende het aardse leven de levensenergie die 
in China ‘chi’ wordt genoemd. Uit alles wat ik je zojuist heb verteld 
zal je duidelijk geworden zijn dat de mens een gelaagd wezen is. 
Allereerst ontstaat de geestkiem als ‘Ik-beginsel’ of basisconcept, 
bij de geestelijke samensmelting van de oerenergieën yin en yang, 
op spontane wijze uit de Oerbron. Daarbij wordt de wezenskern 
geladen met bewustheid. Vervolgens wordt deze bewustzijnskiem 
in het domein van de ziel omhuld met het ijle astrale lichaam 
dat is geladen met zielkwaliteiten. En als de geladen en omhulde 
geestkiem in het aardse domein is aangekomen, dan vormt zich 
op het moment van de lichamelijke conceptie het grovere, maar 
nog steeds onzichtbare etherisch lichaam. En uiteindelijk vormt 
zich bij de samensmelting van de omhulde geestkiem of ziel en de 
stoffelijke kiem, het bezielde fysiek lichaam. In het aardse bestaan 
van deze mens krijgt zijn unieke levensloop gestalte door de 
samenwerking tussen zijn drie wezensdelen; geest, ziel en lichaam, 
die het voorlopige resultaat zijn van zijn reis door de sferen. 

Leerling: Als aardse mens ben ik dus alle drie, maar welk deel 
ben ik nu het meest?
           
Oude man: Het fysieke lichaam hoort thuis in het aardse 
domein, de ziel heeft het zieledomein als thuisbasis en de zuivere 
geest of het bewustzijn is één met de Universele Bewustheid in de 
Oerbron. De geest of het bewustzijn is dus het meest fundamentele 
wezensdeel van de mens, want daarin ligt zijn ware natuur of ‘Hoger 
Zelf’ verankerd. Al het andere is een uitdrukking of manifestatie 
van de geest. In dit geestelijke wezensdeel zetelt het Besef van Zijn, 
waarmee de mens gedurende zijn leven alles met zijn helderheid of 

bewustheid doorstraalt.

De aardse ziel, die ook wel psyche wordt genoemd, omvat de 
zielfuncties denken, voelen en willen. Uit deze functies vormt 
zich in de eerste jaren van het aardse leven de persoonlijkheid of 
het ego van de mens. De nog niet ontwaakte mens ervaart deze 
persoonlijkheid of identiteit als zijn meest wezenlijke ik. Uit het 
voorgaande zal je duidelijk geworden zijn dat dit berust op een 
fundamenteel misverstand. Niet de persoonlijkheid, maar het 
Zijns-besef vormt de ware natuur van de mens. Het ego wordt 
wel het kleine persoonlijke ‘ik’ genoemd en het Zijns-besef of 
Open GewaarZijn verwijst naar het Ik-beginsel dat ook wel het 
Onpersoonlijke Ik of Hogere Zelf wordt genoemd.     

Eigenlijk ervaart de nog niet ontwaakte mens zichzelf als een 
lichaam met daarin een psyche met een ‘ik’-besef of persoonlijkheid 
als centrum. Hij heeft namelijk vanaf zijn vroegste jeugd geleerd 
om zichzelf van buiten naar binnen te bekijken, dus zoals hij ook de 
mensen om zich heen heeft leren kennen. Hierin schuilt het grote 
collectieve misverstand van de mens waarover ik zojuist sprak, 
want het is in feite precies andersom. Het meest oorspronkelijke 
wezensdeel is de geestkiem of het Ik-beginsel, dus het Bewuste 
Zijn, en daarin verschijnen de psyche en het lichaam. Deze laatste 
twee wezensdelen kun je dus eigenlijk zien als de instrumenten 
die het geestelijk wezensdeel of Hogere Zelf ten dienste staan om 
een menselijk leven op aarde te leiden. De ontwaakte mens ervaart 
zichZelf weer van binnen naar buiten, dus als het lege Bewuste 
Zijn dat hij in diepste wezen is, waarin vervolgens alle vertrouwde 
vormen of objecten verschijnen, inclusief zijn lichaam en alle 
mentale objecten in zijn binnenwereld. 

Leerling: Door uw woorden realiseer ik me nu dat ik wel erg ben 
vervreemd van wie ik in diepste wezen ben. Kunt u mij zeggen hoe 
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ik weer mijn oorspronkelijke natuur kan ervaren?

Oude man: In deze vraag van jou zit al het collectieve 
misverstand besloten. Er is namelijk geen sprake van een ik of 
persoon die zijn oorspronkelijke natuur kan ervaren. Het geloof 
dat je een op zichzelf staande persoon bent, staat juist het ervaren 
van de Ene Waarheid van ‘dat wat is’ in de weg. Dus als doorzien 
wordt dat die op zichzelf staande persoon die je meende te zijn een 
illusie is, dan zal deze schijngestalte oplossen. Wat dan overblijft 
is simpelweg Open GewaarZijn of BewustZijn, en dat ben jij in 
diepste wezen, dat is je oorspronkelijke of ware natuur.

Ik wil je met een klein experimentje helpen om een glimp op te 
vangen van je ware natuur. 

Blijf je ogen richten op de omgeving, maar draai je aandacht 
op datzelfde moment 180 graden en kijk naar binnen. Richt je 
aandacht nu op DAT wat van binnen naar buiten kijkt, dus naar 
alle objecten om je heen. DAT wat naar buiten kijkt, kun je ervaren 
als een soort bewustzijnsruimte die vanuit zichZelf leeg is als een 
spiegel, maar waarin alle objecten verschijnen.

In dat Open GewaarZijn of die lege bewustzijnsruimte verschijnt je 
lichaam en via je zintuigen verschijnt daarin ook de hele uiterlijke 
wereld met al zijn objecten. Maar dat is nog niet alles, want in dat 
Open GewaarZijn verschijnen ook al je gedachten en gevoelens. 
Zelfs je persoonlijkheid, die in feite slechts uit een vrij willekeurig 
bundeltje gedachten bestaat, wordt van hieruit waargenomen. 
Dit houdt in dat jij de persoon, die jij altijd meende te zijn, in 
feite niet kunt zijn. DAT wat naar buiten kijkt en wat vanuit 
zichZelf leeg is, is jouw geestelijk wezensdeel en dus jouw meest 
oorspronkelijke natuur. Jouw ware natuur is dus het Bewuste 
Zijn waarin alles verschijnt, even bestaat en dan weer verdwijnt. 

Net als bij een spiegel laten de beelden of objecten die in dit Open 
GewaarZijn verschijnen en weer verdwijnen geen spoor achter. 
Deze bewustzijnsruimte is vanuit zichZelf open, onveranderlijk en 
direct verbonden met de Pure Bewustheid in de eeuwige Oerbron.

Leerling: Betekent dit nu ook dat elk wezensdeel zijn eigen 
levenscyclus heeft?
           
Oude man: Inderdaad. De cyclus van het fysieke lichaam kennen 
we allemaal. Deze cyclus noem ik het Kleine Leven en begint bij 
de aardse geboorte en eindigt wanneer de ziel bij de aardse dood 
het lichaam achterlaat. Je zou deze cyclus kunnen vergelijken met 
de werkdag, die ’s morgens begint bij het verlaten van het huis en 
eindigt aan het eind van de middag als je weer thuis komt. 

De levenscyclus van de ziel is meer omvattend en begint op het 
Groot Middernachtelijk uur en eindigt wanneer de ziel daar weer, 
na de grote cyclus door het domein van de ziel en het aardse 
domein, is teruggekeerd. Deze cyclus is te vergelijken met het 
etmaal, dat om middernacht begint en daar de volgende nacht ook 
weer eindigt, en dat dus ook de beperktere werkdag omvat. 

Dan is er tot slot de levenscyclus van de geestkiem of de wezenskern, 
deze begint bij de geestelijke conceptie uit de Oerbron en zal daar 
na vele Grote Levens weer naar terugkeren. Als we de metafoor van 
de werkdag en het etmaal doortrekken, zou je deze cyclus van het 
geestelijk wezensdeel kunnen vergelijken met het aardse leven van 
de mens, dat begint bij de stoffelijke conceptie en na vele etmalen 
weer zal eindigen bij de aardse dood.

Leerling: Dit is werkelijk heel verhelderend om een omvattend 
begrip te krijgen van de mens als gelaagd wezen en de weg die hij 
moet gaan. Dit grondpatroon is blijkbaar voor elk mens hetzelfde, 
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toch verschillen mensen onderling heel sterk. Kunt u nog iets 
dieper ingaan op de oorsprong van die verschillen?
           
Oude man: Ik vertelde je dat bij het binnentreden van de 
geestkiem in het aardse domein het zielelichaam als omhulsel 
is meegekomen. Dit zielelichaam of astrale lichaam kun je zien 
als een voor de meeste mensen onzichtbaar energieveld van 
kwaliteiten, maar dat voor sommige mensen zichtbaar is als 
ons aura. Het zielelichaam bevat een unieke mix van kosmische 
kwaliteiten waaruit in dit aardse bestaan op natuurlijke wijze 
jouw karakter is gevormd. Hoewel elk mens alle zielkwaliteiten in 
zich draagt, zijn deze in jouw astrale lichaam niet allemaal even 
nadrukkelijk aanwezig. Welke zielkwaliteiten door de geestkiem 
op zijn weg door de ijlere sferen worden verzameld, hangt geheel 
af van de unieke energielading of potentialiteit die de geestkiem 
bij zijn ontstaan uit de Oerbron heeft meegekregen. De meest 
dominante zielkwaliteiten bepalen de grondhouding waarmee 
jij in het aardse leven de wereld zal benaderen. Meestal wordt 
gesproken over zeven kosmische kwaliteiten of grondhoudingen, 
waarvan er meestal maar één of twee zich heel nadrukkelijk in 
jouw karakter laten gelden. Het gaat dan over de grondhoudingen 
die je als volgt kunt typeren: de onderzoeker, de denker, de 
ondernemer, de evenwicht zoeker, de verzorger, de vernieuwer en 
de conservator. Deze kosmische kwaliteiten van de mens worden in 
verschillende tradities in verband gebracht met de zeven ‘planeten’ 
uit de oudheid, respectievelijk saturnus, jupiter, mars, zon, venus, 
mercurius en maan.      

Leerling: Maar naast het karakter heeft elk mens ook nog een 
eigen temperament. Hoe wordt dat gevormd?

Oude man: Inderdaad. Het karakter van de mens kun je 
zien als de klankkleur waarmee iemand zijn leven vormgeeft 

en het temperament is dan de krachtigheid waarmee deze 
klankkleur manifest wordt gemaakt. Het temperament van de 
mens is eigenlijk een soort afdruk van de levenskrachten uit het 
etherische lichaam die de mens voortdrijven. Traditioneel wordt 
een onderscheid gemaakt in vier temperamenten, namelijk het 
melancholische, flegmatische, sanguinische en cholerische type. 
Deze temperamenten werden voor het eerst beschreven door 
Hippocrates en hij wist dat er een innerlijk verband bestaat met 
de vier oerelementen, aarde, water, lucht en vuur, die ook in veel 
oude tradities werden herkend. Daarom wordt ook wel gesproken 
over het aardetype, het watertype, het luchttype en het vuurtype. 

Leerling: Kunt u mij iets zeggen over de wijze waarop het 
temperament in de mens zichtbaar wordt?

Oude man: In het introverte aardetype (melancholisch), die 
met beide benen op de grond staat en vaak wat gebukt gaat onder 
het leven, is de aardse yin-energie dominant aanwezig. Aardetypes 
spelen graag op safe en hebben vaak organisatorische talenten 
en een groot verantwoordelijkheidsbesef. Recht tegenover dit 
aardetype staat het extraverte luchttype (sanguinisch), dat juist 

- 24 - - 25 -

... alle dingen komen 
tot bloei en dan keert elk 
naar zijn wortels.

Summertime



- 26 -

nergens zwaar aan tilt en gericht is op vrijheid. In dit type heeft 
de yang-energie de overhand. Het luchttype denkt nieuwe ideeën 
uit, kan kritisch analyseren en heeft visie, maar kan ook zweverig 
worden. Het aardetype en het luchttype zijn de twee zuivere yin- 
en yangtypen die als twee polen tegenover elkaar staan.

Het water- en vuurtype vormen de overgangen tussen deze eerste 
twee typen, zoals de herfst en de lente de overgangen vormen 
tussen de twee basisseizoenen zomer en winter. 

Eerst is er het watertype (flegmatisch). Water stroomt van boven 
naar beneden, dus is dit type gericht op de aardse yin-energie en is 
daarom introvert. Echter omdat het voortkomt uit het geestelijke 
yang, waarmee ook het ‘ik’ verwant is, is het watertype sterk gericht 
op het eigen genot. Watertypes leven vaak op gevoelsniveau en ze 
zijn gevoelig voor sfeer en nuances. 

Tot slot het vuurtype (cholerisch). Vuur laait op van onder naar 
boven, dus van het aardse yin naar het luchtige yang. Daarom 
is dit type juist naar buiten gericht en blaakt van wilskracht 
en scheppingsdrang. Verder zijn vuurtypes opgewekt en vol 
zelfvertrouwen en brengen leven in de brouwerij. Maar omdat de 
energie voortkomt uit yin, heeft dit type de behoefte om de wereld 
om te vormen en zijn wil op te leggen. Je kunt dus eigenlijk zeggen 
dat het temperament de mate van energetische beweeglijkheid of 
krachtigheid van de aardse mens bepaalt.

Leerling: Wordt elk mens voortgedreven vanuit één 
temperament?

Oude man: Net als bij de grondhoudingen, heeft ieder mens 
ook elk van deze vier temperamenten in zich, maar ook hier niet 
in dezelfde verhouding. Vaak treedt één type krachtiger naar 

voren dan de andere drie. Welk type domineert hangt af van de 
mate waarin het zielelichaam bij de lichamelijke conceptie meer of 
minder weerstand ondervindt, wanneer het zich verbindt met de 
stoffelijke substantie. Je zou kunnen zeggen dat in het temperament 
de disbalans tussen yin- en yang-energie zichtbaar wordt, zoals die 
bij de samensmelting van het geestelijke en het stoffelijke tijdens 
de conceptie is ontstaan. Zo vervullen de temperamenten de rol 
van compensator, tussen het fysieke en geestelijke deel van de 
mens, dus tussen de yin- en yang-energie. Als het fysieke deel bij de 
conceptie minder sterk was, dan zal het temperament meer geladen 
zijn met yang-energie en zal deze mens dus de neiging hebben 
om op situaties een sterke yang-stempel te drukken. Als echter de 
zielkwaliteiten bij de conceptie minder krachtig waren, dan zal het 
temperament meer geladen zijn met aardse yin-energie en geneigd 
zijn om een sterkere yin-stempel op het leven te drukken.  
Omdat het etherische lichaam, dat ook wel vormkrachtenlichaam 
wordt genoemd, een grote invloed heeft op alles wat in de mens 
vorm krijgt, kan een geoefend oog uit de gestalte van de mens of uit 
zijn tred vaak opmaken welk temperament in deze mens dominant 
werkzaam is. 

Leerling: Door uw uiteenzetting van het kosmische 
wordingsproces van de mens als geestelijk wezen is mij veel 
duidelijk geworden. Maar kunt u mij ook vertellen hoe ik het lijden 
van de mens moet zien in dit grote perspectief? 

Oude man: Tijdens de eerste twee levensjaren leeft elk mens nog 
vanuit zijn diepste wezenskern of geestkiem die geladen is met het 
sluimerende eenheidsbewustzijn dat nog één is met de Oerbron. 
Ik heb daar al in een eerder gesprek op gewezen. Voor het jonge 
kind bestaat geen gisteren of morgen, ook de wereld buiten zijn 
gezichtsveld bestaat nog niet. Het jonge kind leeft nog geheel in de 
directe ervaring van het Hier en Nu en is dus één met het bestaan 
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van dit moment. Het denken heeft nog geen onderscheid gemaakt 
tussen dit en dat, ik en jij, gisteren en morgen. Het heeft dus ook 
nog geen schuldgevoel over het verleden of zorgen en verlangens 
naar de toekomst. Het jonge kind leeft als het ware nog in de 
tijd- en ruimteloze heelheid van ‘dat wat is’. Als het huilt of lacht, 
dan heeft dat te maken met het directe ervaren of Zijn in dit ene 
eeuwige moment. Het is zich nog niet bewust van zichzelf.  

Doordat deze diepste wezenskern van de mens in dit aardse 
bestaan steeds meer ingekapseld wordt door de werking van de 
vertroebelde zielkwaliteiten, raakt de mens steeds meer vervreemd 
van zijn diepste natuur. Ik heb er al eerder op gewezen dat ergens 
in het derde levensjaar, in nagenoeg ieder mensenleven, vanuit 
onwetendheid een cruciaal misverstand ontstaat. Onder invloed 
van enerzijds de mensen in zijn naaste omgeving, die allemaal ook 
nog gevangen zitten in het collectieve misverstand, en anderzijds 
van het zich ontwikkelende denken in de eigen psyche, wordt er 
in de jonge mens een overtuiging gevestigd dat hij tegenover de 
wereld staat, in plaats van te beseffen dat hij er één mee is. Op 
grond van dit fundamentele misverstand wordt in de menselijke 
ziel van het kind, door het denken een schijn-zelf of ego gevormd. 
Dit misverstand heeft immense gevolgen, maar is noodzakelijk 
voor zijn bewustzijnsgroei. Vanuit de innerlijke overtuiging dat 
ik als mens los sta van het leven, ga ik de wereld ervaren als min 
of meer vijandig. Als ego zal ik op elk moment in mijn leven de 
weerstand van het aardse bestaan ervaren, en ik zal daaruit de 
conclusie trekken dat het leven mij als persoon niet altijd gunstig 
gezind is. Zo groeit dus in mij de overtuiging dat het leven de 
oorzaak is van mijn ongeluk en onvrede. Dit misverstand heeft 
tot gevolg dat ik voel dat ik constant op mijn hoede moet zijn en 
mij steeds moet verdedigen tegen het leven. En omdat mijn strijd 
tegen het bestaan geen eerlijke strijd is, zal ik onvermijdelijk gaan 
lijden onder het leven. Echter in werkelijkheid wil het leven mij 

juist in elk lijden uitnodigen om mijn fundamentele misverstand 
in te zien. Door elk lijden wil het leven mij laten beseffen dat, als ik 
mij weer kan verzoenen met de Ene Waarheid van ‘dat wat is’, het 
leven mij weer zal dragen omdat ik er fundamenteel één mee ben. 

Leerling: Als ik probeer om het levensproces van de mens door 
het aardse bestaan te plaatsen in het model van de lemniscaat, dan 
is mij nu duidelijk geworden wat er gebeurt in het neerwaartse 
deel van de onderste cyclus, dus in het eerste deel van mijn aardse 
leven. Als ik u goed begrijp kristalliseren de kwaliteiten uit het 
astrale lichaam en de vormkrachten uit het etherisch lichaam, 
zich uit in een fysiek lichaam en in een psyche waarin het denken, 
voelen en willen van de aardse mens zetelt. Deze psyche noemen 
we ook wel de menselijke ziel, die je kunt zien als de aardse gestalte 
waarin de oorspronkelijke ziel zich uitdrukt. 

Oude man: Dat zie je inderdaad juist. Maar het is niet alleen 
zo dat de kwaliteiten en vormkrachten die de geestkiem vanuit 
het domein van de ziel heeft meegenomen, alleen jou als aardse 
mens vormt. Op jouw beurt projecteer jij deze kwaliteiten en 
vormkrachten gedurende jouw aardse levensloop namelijk ook 
op alles wat jij in de uiterlijke wereld tegenkomt. Zo creëer jij een 
geheel eigen werkelijkheid, terwijl jij gelooft dat de wereld die jij 
waarneemt een absoluut karakter heeft. Op deze manier wikkel 
jij je als mens steeds verder in met overtuigingen, verwachtingen, 
oordelen, normen, principes, enz.. 

En juist vanuit deze zelfgecreëerde wikkels ontmoet jij de aardse 
weerstand, omdat het leven zich niet laat opsluiten in het raster 
van al jouw denkbeelden en verwachtingen. Op deze wijze verlies 
jij het directe contact met de eeuwige Ene Waarheid van ‘dat wat 
is’ en daarin ligt de oorzaak van het lijden dat jij in het leven zal 
tegenkomen. 
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Leerling: Is dat waar Lau Tse naar verwijst, als hij schrijft: ‘… 
het eeuwige niet kennen noemt men ‘blindheid’, dat tot rampspoed 
leidt.’?

Oude man: Dat is juist. Dit aardse bestaan is in feite één 
groot, spontaan en op dynamische harmonie gericht concert. En 
het wonderlijke is dat dit concert zichZelf speelt. Het is in dit 
verband namelijk niet juist om te spreken van spelers die het spel 
spelen, want in dit concert zijn spelers en spel één. Ook ligt er geen 
partituur aan het concert ten grondslag en er is zelfs geen dirigent 
die van bovenaf alles stuurt. Het concert wordt op intuïtieve wijze 
van binnenuit gedirigeerd. Elke moment is een feilloos antwoord 
op de vragen, behoeften en invloeden van het moment dat daar 
direct aan vooraf ging.

Zo voltrekt zich ook ons leven, dus zonder een ‘ik’ of persoon die de 
weg uitstippelt en de stroom beheerst, maar ook zonder een God 
die als buitenstaander de regie heeft.

Dat klinkt misschien erg vreemd, maar je kunt het leven ook 
vergelijken met het natuurlijke spel van het weer. Ook in het weer 
is geen sprake van iets of iemand die het regisseert. Het weer 
maakt en vernieuwt zichzelf van moment tot moment, zo zijn het 
hogedrukgebied en de depressie de speler en het spel tegelijk. De 
mens is echter onwetendheid omtrent het feit dat de persoon die 
hij meent te zijn slechts denkbeeldig is en dat hij in werkelijkheid 
onderdeel is van dit grote gebeuren. Speler en spel zijn in hem 
verenigd. Deze rol vraagt om nederigheid ten opzichte van het 
grote geheel. De mens denkt dat hij de speler is die het spel van 
zijn eigen leven speelt, dus dat hij de denker en doener is, en dat 
hij kan bepalen hoe dat spel gespeeld wordt. 

Door zijn onwetendheid over zijn werkelijke positie als onderdeel 

van Tao als Grote Natuur, is de mens niet meer nederig ten opzichte 
van dit Ene Leven waarvan hij deel uitmaakt. Door het inzetten van 
zijn eigen wil, probeert hij binnen het concert van het leven zijn 
persoonlijke spel te spelen, en dat handelen zal onvermijdelijk leiden 
tot disharmonie in het grote natuurlijke spel en deze disharmonie 
zal op hem terugslaan, wat hij dan zal ervaren als lijden.  

Maar er is hoop. Door elke disharmonie die de mens in zijn hart 
ervaart, wil het leven deze mens wakker roepen voor de Ene 
Waarheid van ‘dat wat is’, en daarmee ook weer bewust maken van 
zijn ondergeschikte positie ten opzichte van Tao als die Ene grote 
levensstroom waar hij één mee is. Tao omvat zowel de Oergrond van 
het bestaan als de manifestaties die daaruit voortvloeien in oneindig 
veel vormen. Niets is dus niet Tao. God is dus geen buitenstaander 
maar valt samen met Tao die IN alles is, dus ook in jou en mij.

Leerling: Maar waarom heb ik dan zo sterk het gevoel dat ‘ik’ het 
ben die keuzes maakt en de richting van mijn leven bepaal?

Oude man: Alles en iedereen heeft dat ‘ik’ van jou, vanuit een 
collectief misverstand, jarenlang bevestigd in zijn zelfstandigheid 
en keuzevrijheid. Toch als je eerlijk durft te kijken, dan word je door 
het leven slechts bevestigd in het hebben van een vermeende vrije 
wil, als je met de natuurlijke stroom van het leven mee beweegt. En 
dan is die vrije wil dus een illusie. Als jij je namelijk tegen het leven 
verzet dan is er geen sprake van dat je bereikt wat jij als persoon 
wilt bereiken. Dan laat het leven je subtiel of soms zelfs heel hard, 
door middel van pijn en verdriet, weten dat niet jij maar het leven 
zelf de regie heeft. Dus in elke situatie waarin jij tegen de wil van 
Tao of de Grote Natuur ingaat, nodigt Tao je via het lijden dat je 
ervaart uit om wakker te worden en in te zien dat je een misvatting 
of overtuiging over het leven moet loslaten.
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Leerling: Het is heel overweldigend wat u mij deze avond 
allemaal duidelijk wilt maken. Ik verlies een beetje het overzicht. 

Oude man: Dat kan ik me voorstellen. Laten we nog even 
teruglopen naar de bomen daar, dan zal ik in de lemniscaat van 
zojuist, schematisch het wordingsproces van de mens tekenen.

Leerling: Ik denk dat ik er nu wat vat op begin te krijgen. Dus 
doordat ik meen dat ik het leven naar mijn hand kan zetten, kom 
ik in de problemen. Ik als persoon, die meent een zelfstandig 
bestaan te kunnen leiden, neem dus eigenlijk plaats op de stoel 
van Tao. Mijn lijden is dus gebaseerd op het feit dat ik mij, vanuit 
mijn onwetendheid, boven het leven plaats, terwijl ik eigenlijk 
ondergeschikt ben aan het leven als Grote Natuur. 

Oude man: Uit je reactie maak ik op dat je de echte oorzaak 
van het menselijk lijden hebt doorzien. Zoals ik eerder zei, zit in 
elke weerstand en lijden waarmee het leven de mens confronteert 
een uitnodiging om het fundamentele misverstand in te zien. Het 
geloof een onafhankelijk persoon te zijn die tegenover het leven 
staat, is in de geest van de mens echter zeer hardnekkig. Met elke 
weerstand en elk lijden zal de nog niet ontwaakte mens zich, vanuit 
angst, geroepen voelen om het leven nog meer te beheersen en aan 
hem te onderwerpen.  Toch zal er zo nu en dan uit de weerstand 
van het leven een lesje worden geleerd. En met elk lesje zal er 
als het ware een wikkel, die ooit in de neerwaartse beweging om 
de wezenskern is aangebracht, worden verwijderd. En daardoor 
wordt het bewustzijn ontdaan van een stukje sluier.

Leerling: Als ik het goed begrijp, wordt tijdens de neerwaartse 
beweging in dit aardse domein, vanuit onwetendheid, het ene 
misverstand, probleem of conflict op het andere gestapeld. En in 
de opwaartse beweging ligt het accent op het doorzien van de aard 

van deze misverstanden, waardoor de mens zich weer enigszins uit 
zijn zelfgecreëerde gevangenis bevrijdt. 
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Oude man: Inderdaad, in het aardse bestaan staat de neerwaartse 
beweging in het teken van de yin-energie en dus van verdergaande 
beheersing en structurering van het leven, een proces dat je 
‘in’-wikkeling van het leven zou kunnen noemen. De beweging 
omhoog in het tweede deel van de aardse levensloop staat meer in
het teken de yang-energie en dus van ‘ont’-wikkeling. Dat wil 
zeggen dat het op die weg terug, eerder gaat om bezinning en 
het loslaten van vormen en denkbeelden die niet meer blijken te 
werken. Dit proces van ontwikkeling is bij de nog niet ontwaakte 
mens nog een spontaan en dus niet zo’n helder bewust gebeuren. 
Zo arriveert deze mens aan het eind van zijn aardse bestaan weer 
bij de overgang naar het domein van de ziel dat dus ook wel hemel 
wordt genoemd. In het aardse sterven zal de mens zijn lichamelijke 
vorm en zijn energielichaam met levenskrachten, die in het aardse 
bestaan dienden als stoffelijke voertuigen van de ziel, moeten 
loslaten. De ziel als geestelijke wezenskern, bekleed met het ijle 
astrale lichaam, bereikt bij de aardse dood de andere oever. 

Leerling: Is het nu zo dat tijdens elke cyclus van het Grote Leven 
een nieuwe persoonlijkheid wordt gevormd?

Oude man: Inderdaad. Aan de overzijde van de dood zal de 
wezenskern in de opwaartse beweging, gedurende een proces van 
loutering of vergeestelijking, ook één voor één de zielkwaliteiten 
loslaten. Deze kwaliteiten zijn in het aardse bestaan al dan niet 
uitgewerkt. Je zou dit de kosmische avond kunnen noemen, 
waarin als het ware wordt teruggeblikt op de dag, waarna in de 
kosmische nacht alles wordt verwerkt en wordt losgelaten wat is 
uitgewerkt. Hierdoor lost ook het astrale lichaam op, waardoor ook 
de persoonlijkheid ophoudt te bestaan. Maar besef wel dat de ziel 
als wezenskern van de mens zijn reis door de sferen voortzet. Deze 
eeuwige wezenskern arriveert zonder omhullingen in het Grote 

Middernachtelijk uur. Gedurende de reis door de twee domeinen 
is het trillingsniveau van de yin-/yang-energie, waarmee de 
wezenskern is geladen, verhoogt en daarmee is de helderheid 
toegenomen. Dit heeft plaatsgevonden door transformatie van de 
aardse ervaringen naar een helderder bewustzijn. Toch is nog niet 
alle yin-/yang-energie in de wezenskern uitgewerkt. 

Deze nog niet tot harmonie gekomen energiebalans wordt ook 
wel ‘karma’ genoemd. Je kunt dit zien als de essentie van de nog 
niet getransformeerde aarde-ervaringen. De met karma geladen 
geestkiem vormt de basis van de nieuwe persoon die in een 
nieuwe grote cyclus, tijdens de weg omlaag vorm zal krijgen. Zoals 
er in de vroege ochtend weer een nieuwe dag gloort met nieuwe 
kansen, zo komt er ook voor de wezenskern, die het concept van 
de nieuwe persoon al in zich draagt, de tijd dat deze zich gaat 
opmaken voor een nieuwe levensdag. Op basis van het karma in de 
wezenskern wordt, op zijn weg naar het aardse domein, weer een 
nieuw zielelichaam gevormd. De geladen en met de zielkwaliteiten 
omhulde geestkiem is daardoor weer toegerust om in het aardse 
bestaan een nieuw fysiek lichaam en nieuwe vormen te scheppen. 

En zo wordt tijdens de daarop volgende aardse conceptie een 
nieuw energielichaam gevormd waarmee het menselijk wezen 
bij de geboorte zijn nieuwe aardse bestaan binnentreedt. In dat 
proces vormt zich rondom de met een astraal- en etherisch lichaam 
omkleede wezenskern een nieuw fysiek lichaam en een nieuwe 
persoonlijkheid. 

Leerling: Uit uw woorden maak ik op dat de mens als onsterfelijk 
geestelijk wezen, bij zijn binnentreden in het aardse domein, 
weer met een nieuw sterfelijk lichaam en een nieuwe sterfelijke 
persoonlijkheid wordt bekleed. Klopt dat?
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Oude man: Dat is juist. Met dit lichaam en deze persoonlijkheid 
zal de geestkiem of het bewustzijn in het aardse domein opnieuw 
ervaringen opdoen, die door de wrijvingen kunnen leiden tot 
een nog helderder inzicht in de echte werking van het leven. Dit 
alles vindt plaats in het eerder beschreven aardse proces van in-
wikkeling, via aardse weerstand, naar ont-wikkeling. En met de 
oogst van die aardse cyclus heeft de mens als geestelijk wezen 
weer een nieuwe stap gezet op zijn weg naar totale vrijheid of 
openbloeien.  Want ook na dit aards bestaan, waarin de nieuwe 
lessen zijn geleerd, verlaat de mens weer het fysieke lichaam en 
treed opnieuw het hemelse domein binnen. Dit cyclische proces 
van het Grote Leven, dat wordt voortgedreven door de yin- en 
yang-energieën en zich in één grote evenwichtzoekende dans door 
twee domeinen voltrekt, zal zich nog vele malen herhalen. 

Leerling: Kunt u me ook duidelijk maken op welke wijze in dit 
grote kosmische wordingsproces van de mens wordt bepaald welk 
geslacht de mens krijgt als hij het aardse domein binnentreedt?

Oude man: Dit hangt af van de yin-/yang-lading waarmee de 
wezenskern zijn reis vanuit het Grote Middernachtelijk uur naar 
het aardse domein aanvangt. Als de yin-energie dominant is, dan 
zal bij het binnentreden van het stoffelijke domein, een vrouwelijk 
embryo worden gevormd. Als echter de yang-energie het sterkst is, 
dan valt het muntje de andere kant op. 

Leerling: Ik heb wel eens gehoord dat het geslacht wisselt bij 
elke incarnatie, klopt dat? 

Oude man: Meestal is dat wel het geval, want tijdens een 
aards leven als vrouw, krijgt de yin-energie in de wezenskern de 
grootste kans om zich uit te werken. Dit betekent dat de potentie 
van de yin-energie in de geestkien tijdens het volgende Grote 
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Middernachtelijk uur zal zijn afgenomen. De kans is dan groot dat 
daardoor de yang-energie in de geestkiem weer gaat domineren. 
En dat heeft weer tot gevolg dat bij de volgende fysieke conceptie 
de yang-energie de grootste stempel drukt op het nieuwe leven, dat 
daardoor verschijnt in de mannelijke gedaante.

Leerling: Nu begrijp ik wat wordt bedoeld met het Rad der 
Wedergeboorten.

Oude man: In het Sanskriet wordt dat proces Samsara genoemd. 
De onwetende mens zit dus gevangen in Samsara. Door het verzet 
tegen de aardse weerstand en het lijden dat daar onlosmakelijk 
mee verbonden is, komt er echter een moment dat in de mens 
een verlangen groeit naar bevrijding uit dit lijden. In deze mens 
ontwaakt een vermoeden dat er meer moet zijn dan deze dagelijkse 
werkelijkheid met zijn pijn en verdriet en slechts kortstondige 
momenten van geluk. Dit moment noem ik het ‘eerste ontwaken’. 
En daarmee begint een min of meer bewuste zoektocht naar die 
diepere dimensies en werkingen van het bestaan die met het hart 
al werden aangevoeld. Deze zoektocht zal uiteindelijk uitmonden 
in het herkennen van zijn ware natuur, wat gepaard zal gaan met 

Men noemt de terugkeer 
‘het eeuwige’ en het eeuwige 

kennen ‘verlichting’,

Autumntime



het ervaren van de oorspronkelijke vrede en harmonie die het 
geboorterecht is van elk wezen. De Boeddha noemde het begin van 
deze zoektocht van de mens ‘het in de stroom treden’.

Vanaf het moment van het ‘eerste ontwaken’ wordt het proces van 
ont-wikkeling bewuster door de mens aangestuurd, omdat er een 
verlangen wakker is geworden te willen weten wat het bestaan en 
hijzelf in diepste wezen is. Deze mens gaat lezen in heilige boeken, 
bezoekt spirituele leraren en onderzoekt de werking van zijn eigen 
geestelijke binnenwereld. Vroeg of laat, en dat kan zijn in hetzelfde 
aardse leven of in een aards leven dat behoort bij een volgende 
grote cyclus, ontdekt deze mens zijn wezenlijke natuur die al 
die tijd als wezenskern of Hoger Zelf met hem is meegereisd. Of 
misschien is het juister om te zeggen dat hij zijn oorspronkelijke 
natuur ‘her’-kent die hij al die tijd al is geweest, maar nooit heeft 
herkend als zijn Hoger Zelf dat via zijn hart tot hem sprak. 

In dit hoofdstuk zegt Lau Tse hier het volgende over: ‘Men noemt 
de terugkeer ‘het eeuwige’ en het eeuwige kennen ‘verlichting’.’

Het wordt deze mens dan duidelijk dat hij tot dan toe leefde in 
het grote misverstand een opzichzelfstaande persoon of ego te 
zijn en dat dit de oorzaak is geweest van al zijn lijden. En met dat 
grote inzicht is de mens bevrijd uit de gevangenschap van Samsara 
en wordt zo een wijze die zijn bewustzijnslicht uitstraalt over de 
wereld.

Leerling: Betekent dit nu dat ik mij moet richten op het 
vernietigen van mijn ego?

Oude man: Jij hoeft niets te doen. Alles volgt zijn natuurlijke 
weg. Zolang het ego niet doorzien is als schijngestalte, zal het ego 
met zijn kompaan ‘het denken’, de leiding over jouw leven blijven 

opeisen. Het enige wat in jouw vermogen ligt om het proces van 
bevrijding te bevorderen, is het met een open geest durven doen 
van een liefdevol maar indringend Zelfonderzoek dat in India 
‘Atma vichara’ wordt genoemd. Daarin bewandel je de directe 
Weg van de Waarheid door je steeds af te vragen ‘Wie ben ik in 
diepste wezen?’. Er is ook een indirecte Weg van de Waarheid. 
Als je besluit om die weg te gaan, dan richt je in elke moeilijke 
situatie je innerlijke schijnwerper op je oordelen, verwachtingen, 
principes, overtuigingen, angsten, begeertes enzovoorts, waaraan 
je mogelijk in die situatie vasthoudt. Je kijkt er alleen indringend 
naar, dus je veroordeelt niets van wat je ziet, want vanuit het hogere 
perspectief van de Ene Waarheid is alles precies ‘zoals het is’. De 
wijze kan mensen en situaties dus zien ‘precies zoals ze zijn’, velt 
geen oordeel, houdt aan niets vast en houdt er geen overtuigingen 
of principes op na. Zijn handelen vloeit voort uit de situatie, niet uit 
zijn persoonlijke oordeel of wil. Door naar zijn hart te luisteren, zal 
zijn handelen in elke situatie het dynamisch evenwicht tussen de 
tegendelen yin en yang bevorderen. 

Ook Jezus verwijst naar deze evenwichtzoekende grondhouding 
die voortkomt uit inzicht in de Ene Waarheid die ook God mag 
worden genoemd. In logion 22 van het Thomas-evangelie zegt 
hij het volgende: ‘Wanneer jullie de twee één maken, en wanneer 
jullie de buitenkant maken als de binnenkant en de binnenkant als 
de buitenkant en wanneer jullie het mannelijke en het vrouwelijke 
verenigen opdat het mannelijke niet mannelijk is en het vrouwelijke 
niet vrouwelijk, dan zullen jullie het koninkrijk Gods binnengaan.’

Leerling: Maar hoe krijg ik inzicht in de Ene Waarheid die u God 
of Tao noemt?

Oude man: Het indringende Zelfonderzoek waar ik zojuist 
over sprak, zal je leiden. Vraag je in dat onderzoek ook steeds af 
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wie die ‘ik‘ eigenlijk is die zich dit allemaal afvraagt. Door in het 
Zelfonderzoek volhardend te zijn, zal je innerlijke helderheid 
toenemen en zal de Ene Waarheid over wie jij werkelijk bent en 
over wat de ware aard is van dit bestaan, zich uiteindelijk ook in 
jouw hart openbaren. 

In logion 3 van het Thomas-evangelie wijst ook Jezus op het belang 
van dit Zelfonderzoek: ‘Wie zichZelf kent, zal het koninkrijk Gods 
binnengaan dat in hem is. Maar als u zichzelf niet zult kennen, dan 
leeft u in armoede en bent u die armoede.’

Pas wanneer de groeiende helderheid in jou de schijngestalte van 
de persoonlijkheid heeft ontmaskerd als een ‘ik’ dat slechts uit 
denkbeelden is opgebouwd en dus niet werkelijk bestaat, zal de 
invloed van dat ego op natuurlijke wijze afnemen. Dit uitdoven 
van het ego en het verwerven van grotere helderheid, waarin de 
geestelijke wezenskern zichzelf her-ont-dekt als ‘Hogere Zelf’, 
wordt wel Zelfrealisatie, Zelfherkenning, mystiek ontwaken, 
bevrijding of verlichting genoemd. In religieuze kringen spreekt 
men van het verwerven van samadhi, van het Boeddhaschap of 
van het Christusbewustzijn. In dit grote moment wordt het voor 
deze mens heel helder dat hij als individueel bewustzijn nooit 
afgescheiden is geweest van Tao als Universele Bewustheid. Dan 
is de sluimerende bewustheid, waarmee de wezenskern zijn reis 
door de sferen begon, getransformeerd tot helder Bewust-Zijn. En 
deze mens herkent dat Bewuste Zijn als zijn ware natuur die niets 
buitensluit en die geen geboorte en dood kent. 

Leerling: Ik was een keer bij een bijeenkomst met een spiritueel 
leraar. Ook hij sprak over het onderscheid tussen onze ware natuur 
en de persoon of het ego dat we menen te zijn. Hij gaf de volgende 
vergelijking: ‘Als jij een leeuw bent, maar jij gelooft heilig dat jij 
een ezel bent, dan ben je toch een leeuw. Als ik zie dat jij het gedrag 

van een leeuw gaat bestuderen om een leeuw te worden, dan vind 
ik dat erg grappig. Jij bent namelijk al een leeuw, alleen jij weet 
het zelf nog niet. Op één of andere manier is er ooit in jou het 
ezelbewustzijn gevestigd, maar ik zie dat jij geen ezel bent maar 
een leeuw. Ik geniet van dit ezelbewustzijn, omdat jij dat zo goed 
speelt.’

Oude man: Dat is inderdaad een mooie vergelijking. Het geeft 
ook de zinloosheid van de zoektocht aan om er achter te komen 
wie jij eigenlijk bent, want je bent altijd al dat onbegrensde Zelf 
geweest waarin de hele wereld verschijnt. Je bent echter ooit gaan 
geloven dat je die beperkte persoon, dat kleine ‘ik-je’, bent dat zich 
tegenover de wereld staande moet houden.  

Vanaf het grote moment van Zelfherkenning, waarin het 
fundamentele misverstand van het vermeende ‘ik‘ wordt doorzien, 
vertoeft de ontwaakte mens die nog in een fysiek lichaam woont, 
in het nirvana. Hij wordt weer één met God die Liefde en Licht is 
en ervaart dat hij weer is thuisgekomen in het oneindige Hier en 
eeuwige Nu waar stilte, vrede en gelukzaligheid heerst. 

Leerling: Is het moment van mystiek ontwaken, dus van het 
her-kennen van het Zelf als je ware natuur, de eindbestemming 
van de mens of zijn ook daarin nog stadia te onderscheiden? 

Oude man: Verlichting heb ik tot nu toe beschreven als het 
moment waarop de schijngestalte van het ego wordt doorzien. 
Maar verlichting of samadhi kent inderdaad nog enkele 
verdiepingsstadia. Als metafoor voor de reis van de mens zou je 
het emigratieproces kunnen nemen naar een onbekend land waar 
vrede en geluk heerst. Vele jaren ben je onwetend geweest van het 
bestaan van dat land. Je leefde je leven zonder te beseffen wat je 
miste. Dan komt het moment dat je een vermoeden krijgt dat er 
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meer moet zijn dan jouw vertrouwde land dat wordt gedomineerd 
door verdriet en lijden en slechts kortstondige momenten 
van geluk. Dat moment van besef heb ik het ‘eerste ontwaken’ 
genoemd. Met dat moment vangt een lange zoektocht naar je ware 
Zelf aan, en die zoektocht noemde ik eerder Atma vichara. Na vele 
omzwervingen ontdek je in je hart uiteindelijk het beloofde land 
dat Jezus ooit het koninkrijk Gods noemde. En de ontdekking van 
deze liefdevolle plek waar vrede en geluk heerst, wordt ‘ontwaken’, 
‘verlichting’ of ‘samadhi’ genoemd. Je ego is als schijngestalte 
doorzien en je hebt het Hogere Zelf als je ware natuur her-kend. 
Ook is er helderheid ontstaan over de ware aard van het bestaan 
dat één en heel is, spontaan stroomt en waarvan jij deel uitmaakt. 

In de beginperiode woon je nog wel in je oude vertrouwde land, 
maar je kunt op elk gewenst moment teruggaan naar de harmonie 
van het nieuwe land dat in je hart ontsloten is. Het nieuwe land 
word je steeds meer dierbaar en vertrouwd, en er komt een 
moment dat dit land je nieuwe thuis wordt. Van hieruit kun je nog 
wel tijdelijk terugkeren naar je oude land, als het dagelijks leven 
daar om vraagt, maar je komt steeds weer thuis in je hart als plek 
van evenwicht, vrede  en geluk.

Dit nieuwe stadium wordt in het Sanskriet nirvikalpa samadhi 
genoemd. Het denken is dan nog steeds levendig aanwezig, maar 
het in vrede wonende Zelf of Open GewaarZijn is er slechts de 
toeschouwer van. Het Hoger Zelf gebruikt het denken voor wereldse 
zaken als de situatie daar om vraagt. Ook dit is nog een tijdelijk 
stadium, waarin nog waakzaamheid is geboden. Het denken ligt 
namelijk nog steeds op de loer de regie weer overnemen. Maar 
als je lang genoeg in je nieuwe land vertoeft, raakt de herinnering 
aan het oude land, dat trouwens een illusie bleek te zijn omdat het 
slechte uit denkbeelden bestond, steeds verder op de achtergrond. 
Er komt een moment dat je het oude land helemaal vergeten bent. 

Deze situatie is te vergelijken met de ultieme toestand die in India 
sahaja samadhi of volledige verlichting wordt genoemd, en waarin 
ononderbroken vrede en geluk heerst. Bij de volledige verlichting 
is het denken en de identiteit of persoonlijkheid geheel opgelost 
in het Hogere Zelf, of wel in het pure besef van Zijn, en daarmee 

heeft de mens zijn goddelijke eindbestemming als geestelijk 
wezen bereikt. Het mystieke ontwaken heeft hem teruggebracht 
in een staat van voortdurende verrukking, één met Tao als het 
Eeuwige en Oneindige Leven. Er zijn slechts weinigen bij wie 
dit ultieme stadium zich tijdens het aardse leven voltrekt. Het 
zal namelijk moeilijk zijn om je dan nog in dit gewone menselijk 
bestaan te handhaven. Deze mens vertoeft dan in het zogenaamde 
parinirvana, of wel het volmaakt nirvana, dat meestal pas aan de 
overzijde van de laatste aardse dood wordt bereikt. 

‘Bereikt’ is hier eigenlijk een onjuist woord, want hoe kun je 
bereiken wat je altijd al in diepste wezen was? Beter is het om in 
verband met het geestelijk ontwaken te spreken van her-ontdekken 
of her-kennen van je geestelijke natuur. 
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‘... het vergaan van zijn lichaam 
houdt geen gevaar in.’

Wintertime



Op een dag klopte er een man op de deur van Gods kamer. God 
vroeg: “Wie is daar?’ De man antwoordde: “Ik ben het.” “Ga 
weg”, sprak God toen en deed er verder het zwijgen toe. De man 
vertrok teleurgesteld. Vele malen klopte hij nadien op Gods deur, 
maar tevergeefs. Uiteindelijk gaf hij zijn streven op. Hij was 
zelfs vergeten wie hij was, want hij was zich alleen nog maar 
bewust van Gods aanwezigheid. Nog één keer klopte hij aan. 
“Wie is daar?” vroeg God. “Gij zijt het”, antwoordde de man. God 
glimlachte en zei: “Kom binnen en wees welkom.”

Leerling: Ik vind het zo moeilijk om me voor te stellen hoe ik 
ooit verlichting bereik. 

Oude man: Op de eerste plaats kan niemand als persoon, dus ook 
jij en ik niet, verlichting ‘bereiken’. Bij verlichting, dus bij het her-
kennen van je ware natuur, houdt namelijk de schijngestalte, dus 
‘jij’ als persoon of ego, op te bestaan. De illusie van een zelfstandig 
persoon te zijn wordt namelijk doorzien. Er wordt beseft dat de 
‘ik’ die je altijd meende te zijn, in wezen niet bestaat. Met andere 
woorden dat er geen ‘ik’ in jou is die de denker en doener van alles 
is. Bij verlichting wordt ook beseft, niet vanuit een denkbeeld maar 
vanuit direct ervaren, dat Tao door de hele schepping stroomt en 
dus ook door jou als menselijk wezen. Het wordt op dat moment 
duidelijk dat het hele bestaan zich in een spontaan en natuurlijk 
stromend proces voltrekt en dat het denken en doen in jou daar 
deel van uitmaken. Ook in boeddhistische teksten wordt naar dit 
grote onpersoonlijke proces verwezen. In ‘De Weg van Zuivering’ 
staat hier bijvoorbeeld over:

‘Het lijden bestaat, maar niemand ondergaat het.
De daad is, maar een doener is er niet.

Nirvana bestaat, maar niet degene die het binnengaat.
Het pad is, maar geen reiziger begaat het.’

Leerling: Kunt u mij zeggen hoe de nog niet volledig ontwaakte 
mens in het leven staat?

Oude man: Als hij alle identificaties met zijn denkbeelden, 
inclusief het denkbeeld over wie hij meende te zijn, heeft doorzien 
en losgelaten, dan leeft deze mens vanuit het Open GewaarZijn. 
In die helderheid verschijnt alles spontaan, bloeit een tijdje en 
verdwijnt weer in die lege bewustzijnsruimte die hij in diepste 
wezen is. Deze mens identificeert zich met niets meer, dus pakt 
niets met zijn aandacht vast en zo blijft hij in zijn oorspronkelijke 
vrede. De persoonlijkheid die deze mens dacht te zijn, is opgelost, 
maar het ‘lichaam, denken en voelen’ blijft bestaan. 

Zoals ik al eerder zei, zijn dit nu instrumenten geworden die de 
ontwaakte mens kan inzetten wanneer het aardse bestaan daar 
om vraagt. Dus deze mens neemt gewoon deel aan het dagelijks 
leven, houdt een agenda bij en denkt na over wat hij vanavond zal 
eten. Maar na elke bewuste gedachte of handeling die hem tijdelijk 
uit het ‘Zijn’ haalt, maakt de wijze met zijn aandacht weer contact 
met dit ene eeuwige moment van Aanwezig Zijn. Dat brengt hem 
weer thuis in zijn hart als bewustzijnscentrum, waarin hij weer de 
eeuwige vrede van de Oerbron ervaart. 

Deze wijze mens kan een gids worden voor nog zoekenden en hen 
met zijn bewustzijnslicht bijschijnen op hun pad.

Het Grote Wordingsproces van de mens werkt dus op een 
natuurlijke wijze toe naar het doorzien en loslaten van het kleine 
‘ik’ als schijngestalte en het volledig open bloeien van het Open 
GewaarZijn als geestelijke natuur van de mens. In die staat ziet het 
Hogere Zelf van de mens zichZelf, en wordt zo weer één met Tao. 

Dit proces wordt mooi verwoord in het volgende verhaaltje:  
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Ik besef dat het heel moeilijk voor je is om dit nu als waarheid 
te her-kennen. Ik wil je dan ook oproepen om het concept over 
de schepping dat we vanavond bespraken, evenals al mijn andere 
uitspraken, niet te geloven maar het als een mogelijkheid zelf te 
onderzoeken. Verder is het niet zo verwonderlijk dat jij je geen 
voorstelling kunt maken van verlichting, want dat wat zich bij 
verlichting voltrekt, is een geestelijk gebeuren en dat speelt zich 
af voorbij het zieledomein waarin het denken zijn wortels heeft. 
Daarom kan over verlichting of ontwaken geen enkel denkbeeld 
worden gevormd, maar kan het slechts worden gekend door direct 
ervaren of worden aangewezen met behulp van een metafoor of 
tegenstelling.  

Leerling: Voltrekt het proces van ontwaken zich geleidelijk of 
in een flits?

Oude man: Dat kan allebei. Je ware natuur kan zich in een 
geleidelijk proces openbaren, maar kan ook in een flits van 
helderheid worden her-kent, bijvoorbeeld wanneer je in een park 
loopt, de afwas doet of aan de voeten zit van een ontwaakte. Het is 
wel zo dat het zich altijd spontaan voltrekt als de tijd daar rijp voor 
is. Als persoon heb je daar niet de hand in. Als het zich voltrekt 
moet je dat zien als ‘Goddelijke Genade’ die je toevalt. Wel kun je 
de omstandigheden zo gunstig mogelijk maken, bijvoorbeeld door 
de Weg van de Waarheid te bewandelen, voldoende momenten 
van stilte in je leven te creëren, regelmatig te mediteren en 
te contempleren of tijd in de natuur door te brengen. Maar 
uiteindelijk is het moment en de manier waarop de natuurlijk staat 
zich openbaart voor ieder mens uniek. 

Leerling: Is op het moment van verlichting alle karma opgelost 
of uitgewerkt?

Oude man: Als het ontwaken heeft plaatsgevonden, neemt het 
aanmaken van nieuw karma snel of, wat nog niet wil zeggen dat 
ook al het oude karma direct is opgebrand. Maar als de verlichting 
volledig is, dan zal ook al het oude karma zijn opgelost. 

Leerling: Gaat verlichting gepaard met ‘volmaakt’ worden?

Oude man: Verlichting heeft eigenlijk niet veel te maken met 
volmaaktheid. Op het moment dat het Zelf zichZelf her-kent als 
oorspronkelijke natuur, maakt het Zelf zich als het ware los van 
al zijn identificaties met denkbeelden, dus ook van het denkbeeld 
van een opzichzelfstaand persoon of ego te zijn. Vanaf dat moment 
valt de mens als geestelijk wezen niet meer samen met zijn aardse 
gedaante in de vorm van lichaam en psyche. Door dit afstand 
nemen, is het Zelf ook de waarnemer geworden van het lichaam en 
de psyche. Dus net als elk ander object wordt ook elke innerlijke 
beweging waargenomen door het Hogere Zelf. Dit houdt dus in dat 
voor de aardse mens in feite niets veranderd hoeft te zijn. Deze 
is dus niet volmaakter geworden en kan nog op dezelfde manier 
verwikkeld zijn in zijn eigen psychische mechanismen. 

Het grote verschil is echter dat ‘Ik’ dat niet meer ‘ben’ en dat het 
wordt doorzien. Ik ben vanaf het moment van ontwaken namelijk 
de oordeelloze waarnemer geworden van alles in de buitenwereld 
en in mijn binnenwereld. Maar doordat het heldere licht van het 
ontwaakte Zelf het eigen uiterlijk en innerlijk beschijnt, zal dat niet 
zonder resultaat blijven. Doordat de oude denkbeelden, waarmee 
de mens zichzelf gevangen heeft zet, worden doorzien door het 
Open GewaarZijn, zullen deze denkbeelden in een spontaan 
proces geleidelijk oplossen en zal dus uiteindelijk ook oud karma 
opbranden. Op die manier heeft verlichting indirect wel weer 
invloed op de zuivering van het menselijk wezen.  
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Leerling: Is ‘verlichting’ hetzelfde als ‘nirvana’?

Oude man: Die twee begrippen zijn heel nauw verwant met 
elkaar maar niet hetzelfde. Je zou kunnen zeggen dat ‘verlichting’ 
betrekking heeft op het proces van mystiek ontwaken en dat 
‘nirvana’ de toestand van vrede en geluk is waarin de mens als 
geestelijk wezen dan terechtkomt. In de christelijke traditie wordt 
gesproken over het verwerven van Christusbewustzijn en als dat 
zich heeft voltrokken zal de mens ‘het koninkrijk Gods binnengaan 
dat in hem is’. 

Ook Jezus geeft in logio 3 van het Thomas-evangelie aan dat we 
de bevrijding nergens anders kunnen vinden dan in ons zelf. Hij 
zegt namelijk: ‘…. Als jullie leidslieden tot jullie zeggen: Ziet, het 
koninkrijk is in de hemel, dan zullen de vogels des hemels jullie 
voor zijn. Als ze tot jullie zeggen: het is in de zee, dan zullen de 
vissen jullie voor zijn. Maar het koninkrijk van God is binnen in 
jullie en het is in jullie zien…..’ 

Met dit ‘zien’ verwijst Jezus naar het Open Gewaarzijn of het 
Hogere Zelf, van waaruit de ontwaakte mens de wereld als 
stromende heelheid beschouwt. In deze staat van ‘het ware zien’ 
of ‘het eeuwige zien’ is de ontwaakte mens in staat om zonder 
voorkeur of afkeer de Ene Waarheid in iedereen en in elke situatie 
te zien en van daaruit heilzaam of helend te handelen. 

Lau Tse zegt dat deze mens beschikt over ‘Te’ of wel deugdzaamheid. 
Deze wijs geworden mens leeft dan in de vrede en het geluk van 
Tao als de Ene Waarheid, omdat er in ‘dat wat is’ geen dualiteit 
bestaat. Hij is teruggekeerd naar het aardse paradijs waar stilte en 
gelukzaligheid heerst en slechts ‘ervaren’ is. Op dit uiteindelijke 
openbloeien van de mens als geestelijk wezen en zijn eenwording 
met Tao wijst de oude meester als hij in dit hoofdstuk zegt: 

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

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

Leerling: Maar heeft deze mens dan geen aardse ervaringen 
meer?

Oude man: Zolang hij in een fysiek lichaam woont, zullen in het 
Open GewaarZijn dat hij in diepste wezen is, aardse ervaringen via 
de zintuigen blijven verschijnen. Het verschil is dat hij zich daar 
niet meer als persoon of ego mee zal vereenzelvigen. Hierdoor kan 
zich rondom de wezenskern geen nieuw karma meer vormen. Zoals 
ik al eerder zei, keert deze vergeestelijkte mens na elke wereldse 
actie weer terug naar zijn hart als bewustzijnscentrum en vertoeft 
dan weer in de vrede van het simpelweg Zijn. Hij ontspant zich als 
het ware in het ervaren van dit eeuwige Hier en Nu. De wijze mens 
heeft de oorspronkelijke vrede in zijn hart letterlijk her-ont-dekt 
en kan alles laten zijn ‘zoals het is’. Hij treedt alles en iedereen 
liefdevol en met een open geest tegemoet, maar vereenzelvigt zich 
met niets of niemand meer.  

Leerling: Maar wat gebeurt er als deze mens aan het eind van 
zijn aardse leven zijn fysieke lichaam verlaat?

Oude man: Aan de overzijde van de dood van deze mens 
zullen in de weg omhoog de laatste uitgewerkte zielkwaliteiten 
en ijle vormen worden losgelaten. Dan eindigt de reis van deze 
mens als geestelijk wezen in het zogenaamde parinirvana of 
complete nirvana. De zuivere bewustzijnskern zal dan in het Grote 
Middernachtelijk uur, in een natuurlijk proces ‘een beslissing 
nemen’. Er kan worden besloten om terug te keren naar de schoot 
van de Eeuwige Moeder waaruit de geestkiem ooit voortkwam en 
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daar te verzinken in eeuwige vrede en gelukzaligheid. Maar deze 
wezenskern kan ook terugkeren naar het aardse domein, om zich 
daar weer te omhullen met het harnas van de menselijke gedaante, 
om de rol van gids te vervullen voor de nog dolende zielen op 
hun weg naar het Boeddhaschap. In het Mahayana boeddhisme 
worden deze verlichte menselijke wezens Bodhisattva’s genoemd. 
Op jouw levenspad kun je deze mens herkennen als de waarachtige 
en liefdevolle wegwijzer naar evenwicht, heelheid en vrede, dus 
naar de Ene Waarheid van Tao. In onze gesprekken noem ik deze 
verlichte mens meestal ‘de wijze’.

Als na de laatste Grote Levenscyclus in het Grote Middernachtelijk 
uur wordt besloten om terug te keren naar de schoot van de 
Eeuwige Moeder, dan heeft het menselijk wezen zijn Grote Missie 
volbracht. In het parinirvana is alle potentiële energie, waarmee 
de geestkiem ooit zijn reis door de sferen aanving, uitgewerkt 
en getransformeerd in Pure Bewustheid. En deze stralende 
Bewustheid valt dan als verlichte oersubstantie terug in de 
Oerbron, zoals de regendruppel, die zich ooit als waterdamp van 
de oceaan losmaakte, na lange omzwervingen weer terugvloeit 
in de onmetelijke oceaan. Daarmee is de cirkel voor eeuwig rond 
gemaakt. Het menselijk wezen heeft dan een grote bijdrage geleverd 
om het licht in de oneindige Ruimte van Bewustheid, die ook wel 
Tao of God wordt genoemd, nog helderder te doen schijnen. Op 
deze eindbestemming van de mens als geestelijk wezen wijst de 
oude meester in zijn laatste regels van dit hoofdstuk.    

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

het vergaan van zijn lichaam houdt geen gevaar in.’

En zoals de as van de aardse mens wordt verstrooid en ooit weer 
beschikbaar is als substantie voor nieuw aards leven, zo zal ook uit 

deze geestelijke oersubstantie die bestaat uit puur Licht, zich ooit 
weer een nieuwe geestkiem vormen, waarmee het grote cyclische 
proces door de kosmische sferen opnieuw een aanvang neemt. 

Bedenk tot slot het volgende: Voor hen die weten ‘ik ben het Zelf’ 
bestaat er geen wedergeboorte. Het Zelf ervaart slechts zichZelf als 
Bewust-Zijn dat nooit wordt onderbroken door geboorte en dood. 
Voor de mystiek ontwaakte is deze hele verhandeling over het 
wordingsproces van de mens dus niet meer relevant. Hij kent geen 
voorkeur voor opkomst of ondergang. Hij kent geen evolutie, want 
hij leeft voorbij tijd en ruimte. Voor hem is alles slechts Waarheid, 
Helderheid en Gelukzaligheid in het oneindig Hier en eeuwig Nu, 
ofwel Sat, Chit, Ananda.
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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. 

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.

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.
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Meer weten en boeken

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 down-
loaden vanaf de eerder genoemde 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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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 bewustzijncentra 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 hoog-
ste trede de Zevende Hemel zich opent, waar de Ziel 
deelgenoot wordt aan ‘Sat-Chit-Ananda’, ofwel aan 
de ultieme ‘Waarheid-Helderheid-Gelukzaligheid’. En 
zo komt via ‘De Heilige Wet van Zeven’ alles tot zijn 
Goddelijke Voltooiing.’

“Mastering Yourself 
is true Power”

Lao Tse 

(Chinees mysticus 5e eeuw v. Chr.) 
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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...”

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

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 samen-
hangende volgorde geplaatst, maar ze kunnen uiteraard 
ook als afzonderlijke teksten worden gelezen. Ik wens 
je veel leesplezier en inspiratie!
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Een hete zomer lang kwamen ze elke avond samen op het plein 
in dat bergdorp, de oude wijze man en de leerling. Daar spraken 
ze over de natuurlijke stroom van het leven, over het menselijk 
lijden en over het geheim van de bevrijding uit dat lijden. Elke 
avond was één hoofdstuk van de Tao Te Tjing de inspiratiebron 
voor hun gesprek. De Tao Te Tjing is het belangrijkste geschrift 
van het Taoïsme als natuurfilosofie. Het werk telt 81 hoofdstukjes 
en wordt toegeschreven aan Lau Tse, een chinese wijze die leefde 
in de 6e eeuw voor Christus. Dit boekje bevat het gesprek over 
de diepe betekenis van hoofdstuk 16 ‘Terugkeer naar de Oerbron’. 
Het gesprek gaat over het wordingsproces en de verheven 
bestemming van de mens.

Het gesprek werd op papier gezet door Jan Verhaar en maakt deel 
uit van een grote serie gesprekken die de oude man en de leerling 
voerden in dat bergdorp ver van de bewoonde wereld. Ook de 
andere gesprekken worden op dit moment door Jan Verhaar 
bewerkt om in boekvorm te worden uitgegeven.

De gesprekken over de eerste 9 hoofdstukken zijn inmiddels in 
een boekje beschikbaar onder de naam ‘Gesprekken over de Tao 
Te Tjing met de oude man’. Zie voor alle boeken van Jan Verhaar 
achterin dit boek.


