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Inleiding
Ik val maar gelijk met de deur in huis:
“Er is slechts Eén Ding, en de rest is een illusie.”
Oh, die vreselijke ‘waarheid’!
Toch is die waarheid niet zomaar een waarheid.
Nee, dat is de waarheid die je gaat bevrijden van hetgeen dat je laat ‘lijden’.
En als je volledig bewust bent van die waarheid is er nog steeds maar Eén Ding!
En is er niets verandert.
Want het Ene Ding is er al.
Het is alles wat je waarneemt én het specifieke dat je waarneemt.
Het is in volledigheid de boom, in volledigheid de tak aan de boom, in volledigheid dat Ene
blaadje tussen al die andere blaadjes. Het is in volledigheid die Ene nerf, tussen al die andere
nerven in dat blaadje. Het is in volledigheid dat Ene molecuul dat met miljarden andere
moleculen die nerf vormt. Het is in volledigheid dat Ene atoom in dat Ene molecuul, het is in
volledigheid de kern van dat atoom.
En al die Dingen zijn samen én elk voor zich het Ene Ding.
Daarom zie en voel je in alles het Ene Ding.
Omdat alles het Ene Ding IS.
Omdat het Ene Ding niet bestaat uit meerdere Dingen.
Anders was het immers niet ‘Éen Ding’!
En geeneen Ding is...niets.
En dat is precies wat het óok is.
Niets én alles zijn waarnemingen.
En ALLE waarnemingen van nietéen ding zijn een illusie.
Er is slechts Eén Ding en alles wat je waarneemt als meer dan één ding is een illusie.
Ook lichaam.
4

Ook geest.
Ook ziel.
Ook buurman, partner, ouder, kind, minnaar, jijzelf.
Allemaal illusies.
Pijn, verdriet, geboren worden, sterven zijn illusies.
Evenals energie, materie en andere ‘dimensies’.
Paranormaliteit, zielenwereld, snaartheorie en zwarte gaten... zijn illusies.
ALLES wat je ziet, hoort, voelt, ruikt, denkt en denkt te weten.
Dus ook God, Allah, Tao, NietTwee, Nondualiteit, Ontwaken, Verlichting...zijn illusies.
Allemaal illusies én het Ene Ding.
Maar laten we gewoon beginnen bij het eerste dat we voorhanden hebben: Nu.

5

Leeswijzer
Zorg voor rust en stilte voor je gaat lezen.
Na elk hoofdstukje staat een illustratie. Gebruik de illustratie om de woorden die je net
gelezen hebt door je heen te laten gaan. Dat ‘gebeurt’ vanzelf als je met die intentie een
minuutje, of zo lang je wilt, naar de illustratie kijkt.
Dan, als je wilt, lees het hoofdstukje nog een keer.
Ga zelf aan de slag met de vragen die de tekst oproept. Doe dat niet uitsluitend ‘in je hoofd’,
maar in gesprek met jezelf: schrijvend of hardop sprekend.
Neem gerust contact op via onbestempeld.nl voor begeleiding en/of deelname aan de
workshops.
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1. Nu
Wat kun je zeker weten?
Dat je slechts één ervaring hebt en dat is de ervaring die je hebt op dit moment?
Is dat werkelijk iets wat je zeker kunt weten?
Nee.
Maar het is een uitgangspunt. Laten we er mee werken.
“Nu is het enige dat er is,” wordt wel gezegd.
Verleden en toekomst zijn gedachten in je hoofd en alleen daarom al niet ‘echt’.
Je verleden en je toekomst zitten alleen in je hoofd.
Gooi het er even allemaal uit. Wat houd je over?
Iets wat we NU noemen.
Daar kun je geen enkele discussie over voeren, toch?
Wat andere veelgehoorde schijnbare opties:
 Parallele levens in verleden en toekomst die tegelijkertijd plaatsvinden.
 Een deel van jouw ervaring vindt tegelijkertijd plaats in een hogere dimensie, waar geen tijd
is.
Huh?
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Geen tijd?
Als er ‘geen tijd’ is, of anders gezegd: ‘geen tijd’ is een illusie, dan kan er toch ook geen nu
zijn?
Dat klopt. Het NU is ongrijpbaar want al geweest, het lost daarmee op in niets.
Maar... als ‘geen tijd’ een illusie is dan is er GENOEG tijd.
Geen zorgen om tijdtekort dus!
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2. Leven
Leven is al hetgeen je die naam geeft, dat je zo bestempeld?
En het staat tegenover Nietleven?
En in veel gevallen geef je dat een andere naam: Dood.
Beide een illusie.
Want er is maar één Ding, en de rest is een illusie.
Dood en leven zijn illusies die eindeloos ervaren kunnen worden.
En dat is precies wat het Ene Ding doet: oneindig ervaren, in een oneindige schepping/illusie.
De idee van ‘geboorte en sterven’ maakt het mogelijk te ervaren hoe een begin en een eind in
al zijn hevigheid ‘voelt’!
En dat is precies wat het Ene Ding doet: ervaren.
En jij bent dat Ene Ding. Dus jij wilt ervaren.
En als je niet genoeg ervaart door steeds hetzelfde te ervaren uit angst iets anders te ervaren
dan waarmee je bekend bent, dan wordt het Ene Ding …. tsja … ‘pissig’.
Dan wordt de ervaring telkens minder prettig, met de onbewust ‘gekozen’ dood als
geprojecteerde eindervaring.
Vooral ‘werkt’ het Ene Ding door hét ervaringsvehikel in de illusie: je lichaam. Dat je laat
voelen.
En dat wordt vatbaar voor allerlei aandoeningen naarmate de breedte van de ervaring door
jou wordt beperkt.
Of wanneer je blik op de wereld nauw is en blijft.
Of naarmate je meer en meer gevangen wordt door je eigen gedachten en angsten over de
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wereld of wat jij ‘jouw leven’ noemt.
En toch is dat precies de reden dat de dood ‘bestaat’: het dwingt je om zoveel mogelijk te
ervaren. “Het leven is maar kort!” “Pluk de dag!” “Je leeft maar één keer!”
En ook de dood is een illusie.
Er is slechts één oneindige ervaring en dat is... ook Leven?
Zonder tegenpool, zonder dood.
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3. Wij
Kijk om je heen. Allemaal mensen.
In je hoofd heb je allerlei gedachten over anderen.
Je houdt rekening met anderen.
Je laat je leven leiden door anderen?
Denk maar aan je ouders, je kinderen, je partner of expartner. Denk maar aan die inbreker,
aanrander, politici, collega’s en rockster.
Anderen spelen een rol, precies de rol die jij nodig hebt om te ervaren wat je zo graag ‘wilt’
ervaren. Door anderen, door de illusie van anderen. Door de illusie van afgescheidenheid.
De illusie die een ‘wij’ creëert waar er geen wij is. Het is een waarneming die het mogelijk
maakt jezelf afgescheiden te zien, waardoor een ervaring van individualiteit mogelijk is.
Dat maakt het nog niet waar, hoe ‘echt’ het ook lijkt: wij zijn er niet EN wij zijn er wel.
Tegelijkertijd.
Zo hebben wij je van alles geleerd.
En wat je hebt geleerd komt voort uit ons idee over hoe wij moeten leven.
Hoe ‘wij’ horen te leven.
En dat doet af aan het unieke wezen dat jij bent: uniek in je vorm, motivatie, levensdoelen,
gevoelens, wensen, manieren, vermogens, talenten, kleding, familie en vriendenbanden,
enzovoort.
Of ben je ons gaan geloven? Heb je nu een vast beeld van die ‘werkelijkheid’ die ervoor zorgt
dat je zo moeilijk ‘anders’ kan?
Gebruik de overtuigingen die wij hadden en hebben en wat wij je daardoor leerden, waarmee
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we zo vreselijk aan jou voorbij gingen, om je EIGEN waarheid te vinden! In plaats van ons
klakkeloos na te praten!
Want wie ben jij om te bepalen wat wij doen, voelen en denken?
Wie ben jij om te bepalen wat wij MOETEN doen, denken en voelen?
Wij zijn er niet eens! Wij bestaan alleen in jou en jouw overtuigingen.
Zie je zelf in volle glorie en vergeet dat wij er zijn. ‘Wij’ doen slechts één ding: jou laten zien
hoe uniek jij bent.
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4. Hier
Huisje, boompje, beestje.
Dat is wat je wil? Jaar in, jaar uit, decennium in, decennium uit?
Maar dat is toch wat iedereen wil?
Natuurlijk! Dat is waar alles op is gericht. School voor werk voor huis, auto, vakantie, sauna,
avondje uit, pensioen, uitvaart.
Dat is wat je hier creëert.
Of creëer jij ‘de hier’, omdat iedereen dat schijnt te willen?
Hier is niet een algemene plek: als ik hier ben EN jij bent hier, dan zijn die twee plekken totaal
verschillend.
Namelijk hoe ik hier beleef, en hoe jij hier beleeft.
Vierhonderd mensen in een bioscoopzaal... en geen van deze mensen zal dezelfde film zien.
Geen van deze vierhonderd mensen heeft dezelfde ervaring.
‘Hier’ is niet waar velen denken te zijn, hier is slechts waar jij denkt te zijn.
En het is zeer naïef om te denken dat er een gemeenschappelijke basis is voor jou … hier.
Die is er niet. Dat denk je maar. Daar houd je het liefst, en krampachtig, aan vast.
Stop met zoeken naar bevestiging dat je samen hier bent.
Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor je ‘hier’.
Je staat er helemaal alleen voor.
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Stop met klagen dat hier niet OK is voor jou. Maar doe er wat aan!
Niemand anders dan jij weet wat ‘jouw hier’ is.
Niemand anders dan jij kan er wat aan doen dat het niet precies goed voor je is.
Verander je overtuiging over ‘hier’ en je bent klaar.
Want hier is, was en blijft altijd PRECIES goed, tenzij jij ‘denkt’ dat het niet zo is.
Waarom zou het voor jou niet precies goed zijn?
Uit angst dat dat wel eens ‘waar’ kan zijn?
Waar?
Hier!
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5. Zonder
Zonder ook maar iets was het niet mogelijk te ervaren.
Alles wat je ziet, voelt, ruikt, hoort, is er om te ervaren.
Dat is wat het Ene Ding creëert.
Een schitterende schepping.
Een oneindig intelligente en prachtige illusie.
En alles komt in tweeën?
Jij en de andere mens.
Jij en de boom.
De boom en zijn takken.
De plant en het dier.
Goed en kwaad.
Slecht en goed.
Vals en zuiver.
Alleen en samen.
Verlicht en donker.
Droom en ontwaken.
Verlicht en nietverlicht.
Vertrouwen en angst.
Zonder die duale illusie zou je persoonsbeeld gevat in je lichaam en je verleden, je kennis, je
wereldbeeld kortom je ego, er helemaal niet zijn?
Het Ene Ding ervaart zichzelf door de dualiteit.
Waar jij als persoon deel van uit lijkt te maken.
De dualiteit is er niet. Het is een illusie.
23

Het Ene Ding bestaat ZONDER al deze Dingen: het/Jij gebruikt een prachtige duale
Schepping om zichzelf te ervaren.
Maak er gebruik van zonder….angst.
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6. Zin of Zinloos?
Wat is de zin van dit alles?
Goede vraag?
Wat is het doel van ‘mijn’ leven?
Goede vraag?
Wat doe ik hier in vredesnaam eigenlijk?
Goede vraag?
Wie ben ik?
Goede vraag?
Wat ben ik?
Goede vraag?
Wat maakt mij wat ik ben, wat maakt dat ik beweeg, praat, gedachtes hoor, gevoelens
waarneem?
Wat maakt dat ik leef? En leef ik wel?
Gebonden aan een ‘zinvolle invulling van’ zie ik een slechts klein stukje Leven?
Er is geen zin.
Er is geen zinloosheid.
Er is geen doel.
Er is geen doelloosheid.
Er is maar Eén Ding, en de rest is een illusie.
En dat Ene Ding is Leven.
En van dat Leven is er maar één.
Dat wat jij bent. Het Ene Ding.
Een ervaring van een prachtige Schepping, een ‘fantastische’ Illusie….waargenomen….in
Jou.
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En wat ‘echt’ is wordt gecreëerd door Jou. Het is allemaal voor jou.
Buiten Jou is er helemaal niets.
Je kunt dus alles doen wat je ‘wilt’: precies wat uit het Ene Ding/Leven/Jou komt.
En dat doe je niet? Dat is best ‘eng’?
En al die angsten leiden tot lijden.
Tot je inziet dat al die angsten zijn gebaseerd op een illusie, op iets wat er helemaal niet eens
is: behalve in je gedachtes over Jou, inclusief de wereld buiten jou.
Overwin je angsten één voor één en stop met in de weg staan aan Jou.
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Recensies
“Ik heb het inmiddels honderd keer gelezen, maar ontdek nog steeds nieuwe dingen…nu ja,
eigenlijk begrijp ik er nog steeds geen ene jota van! Ik snap nog niet éen zin geloof ik..”
“Een zeer prikkelende aanval op mijn wereldbeeld, maar ik heb standgehouden!”
“Ik geloof in liefde, warmte en het helpen van mensen. En niet in deze onzin! Dit boekje kan
van mij gelijk op de brandstapel! En de heer De Jong er bij!”
“Alles is precies goed….toch? Waar maakt de heer De Jong zich dan zo druk om?”
“Tsja, hoe bewijs je al die dingen die hij aandraagt. Lijkt me onmogelijk. Dat mijn tafel een
illusie is… hoe dan?”
Reactie: “Hier wil ik even op inspringen met een wedervraag: kun je andersom bewijzen dat
wat je waarneemt (inclusief jezelf en je tafel) niet een elke plancktijdseenheid opgebouwd
‘ervaringsplaatje’ is?”
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