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Syllabus Cursus Spiritualiteit & Zelfonderzoek in de Praktijk

•	 Leer concrete toepassing van spiritualiteit in je dagelijks leven
•	 Krijg heldere en complete uitleg van spirituele begrippen
•	 Leer middelen voor zelfinzicht die bij je passen
•	 Inclusief uitgebreid cursusmateriaal.
•	 Inclusief individuele begeleiding.

De cursus reikt je basiskennis, handige middelen en individuele begeleiding aan om daarna zelf het Pad naar een ‘ver-
licht’ bewustzijn te bewandelen en voltooien.

De workshops worden begeleid door Johan waarbij hij uit eigen ervaring kan vertellen met voorbeelden uit de praktijk 
van Onbestempeld.
Het praktijkgedeelte is de concrete toepassing van het geleerde in je dagelijks leven. Er is ruim de mogelijkheid tot feed-
back over je praktijkervaringen in de workshops en samen met Johan. 

De cursus bestaat uit 8 workshops, 2 informele avonden (hapje/drankje) en individuele begeleiding. Je doet minimaal 1 
individueel gesprek met Johan bij hem thuis.

De totale cursus beslaat een periode van ongeveer 9 maanden. De eerste 5 workshops worden elke twee weken gegeven 
met twee individuele sessies. Na een informele avond volgt er ongeveer twee maanden ‘aan de slag’/ervaren periode 
met individuele begeleiding. De laatste 3 workshops worden elke 3 weken gegeven. We sluiten af met een gezellige 
informele avond.

Uitgangspunten

•	 De prijs is inclusief de workshops, begeleiding op afstand en de eerste individuele sessie. Voor de verdere individu-
ele sessies geldt het Dana systeem..

•	 De informele avonden organiseren we samen, we zorgen gezamenlijk voor eten en drinken.

De workshops worden gehouden van 13:30 tot 16:00u. Een individuele sessie met Johan beslaat ongeveer twee uur.

Leeswijzer

•	 Lees, zo mogelijk voor het begin van de eerste workshop, het boekje ‘Nu Leven Wij Hier Zonder Zin of Zinloos’. 
Noteer voor jezelf vragen. Eigenlijk staat ‘alles’ er in, maar erg beknopt. Noteer vragen.

•	 Lees ook alle artikelen in deze syllabus goed door voor de eerste workshop, noteer vragen. 
•	 Per workshop komen een of meerdere artikelen specifiek terug. Zie het Programma
•	 Lees de artikelen op onbestempeld.nl en spiritueleovergave.nl en noteer vragen.

Welkom bij de Cursus Spiritualiteit & Zelfonderzoek 
          in de Praktijk!
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Programma

Workshop 1: Inleiding spiritualiteit en kennismaking
•	 Wat is spiritualiteit en wat is het juist niet?
•	 Uitleg van de in de cursus gebruikte terminologie
•	 Wat is ‘waar’? Over ‘waar’ en ‘niet-waar’, tegelijkertijd?
•	 Stromingen, auteurs en vormen/methodes.
•	 Valkuilen op het spirituele vlak.

Individuele sessie (optie)

Workshop 2: Zelfonderzoek
•	 Wat is Zelfonderzoek?
•	 Middelen en tools voor Zelfonderzoek: 
•	 Dialoog (met jezelf), 
•	 Lichaamssensaties, 
•	 Signalen en boodschappen uit je illusie, 
•	 Regressiesessies en andere therapievormen,
•	 Meditatietechnieken, 
•	 Specifiek technieken die je zelf kunt doen bv. Gidsen hulp/vorige levens.

Individuele sessie (optie)

Workshop 3: Wat ben ik? & Wie ben ik?
•	 Feedback over afgelopen weken van Zelfonderzoek en het gebruik van de middelen.
•	 Onderscheid ‘Wie/Wat ben ik?’ in het kader van Zelfonderzoek: Hoe gebruik ik de ‘Wat ben ik?’ voor de ‘Wie ben 

ik?’.
•	 Weerstand onderkennen.
•	 Geleide meditatie: Verkenning grootste blokkades

Individuele sessie (optie)

Workshop 4: Basisbegrippen: NU, EGO en ILLUSIE.
•	 Verdieping NU, EGO en ILLUSIE.
•	 De ‘vreemde’ consequenties van het illusiebegrip.
•	 Verschil tussen ‘in de illusie’ en ‘uit de illusie’.
•	 Behandelen specifieke illusies zoals ‘keuzevrijheid’, ‘zin van het leven’, ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’... ‘dood’.

Individuele sessie (optie)
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Workshop 5: (Onbewuste) patronen herkennen en doorbreken
•	 Wat zijn (onbewuste) patronen? 
•	 Hoe herken ik ze?
•	 Patronen weerspiegelen je ‘angsten’, altijd op één of meer van deze vlakken:
•	 Werk
•	 Relatie(s) 
•	 Familie 
•	 Locatie (incl. in huis/medebewoners)

Informele avond

Twee maanden ‘aan de slag’

Workshop 6: Terugkomdag, vragen en Schaduwkant/Flitsen
•	 Bevindingen en ervaringen uitwisselen.
•	 Groepsgewijs vragen stellen.
•	 Weten en ‘denken te weten’.
•	 Inleiding schaduwkant en flitsen.
•	 Liefde, Seks en Relatie (en Partnerschap)

Individuele sessie (optie)

Workshop 7: Anderen. Intervisie. Je ‘waarheid’ uitten, hoe?
•	 Verdere verdieping Zelfonderzoek aan de hand van artikel ‘Niets Buiten Jou’ en hoofdstuk ‘Wij’ uit ‘Hier Leven Wij 

Nu Zonder Zin of Zinloos’.
•	 Intervisie tussen aanwezigen.

Opmerking: intervisie is niet bedoeld om de ander iets te verwijten, maar om te leren te aanvaarden wat een ander vindt 
zonder oordeel of verdediging en te durven ‘zien’ wat je eigen ego voor oordelen kan hebben over anderen. Dit is een be-
langrijk onderdeel van Zelfonderzoek en dus het Pad: op je Pad zul je velen jouw Waarheid moeten vertellen. 

Individuele sessie (optie)

Workshop 8: Verlichting is…
•	 Na alle ervaringen en opgedane kennis heb je een beter zicht op wat Verlichting is. Sommige dingen wist je eigen-

lijk wel, maar het diepere besef komt meer en meer.
•	 Deze laatste inhoudelijke workshop is bedoeld om ‘tot het gaatje’ te gaan. Heel confronterend zul je misschien ook 

gaan beseffen hoe ver Verlichting wel niet gaat.
•	 We gaan hele lastige vragen beantwoorden: 

 º Ben je bereid om zo ver te gaan?
 º Durf je 100% je Waarheid te gaan leven? Ongeacht de schijnbare consequenties?
 º Durf je daarvoor achter te laten wat je denkt nodig te hebben? Of waarvan je denkt dat anderen jou nodig heb-

ben?

We sluiten af met een gezellige avond!
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Planning

Workshop 1

Individuele sessie

Workshop 2

Workshop 3

Workshop 4

Workshop 5

Datum/tijd Lokatie
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Informele avond

‘Aan de slag’

Workshop 6

Workshop 7

Workshop 8

Afsluitende avond

Datum/tijd Lokatie
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Hoofdthema
Eerst maar even het Hoofdthema van Onbestempeld:

“Er is maar Eén Ding, en de rest is een illusie.”

Heel kort over het Ene Ding: De een noemt dit IK BEN, de ander noemt het ZIJN. Weer anderen noemen het Ene Ding 
God, Tao, Bewustzijn of Niet-Twee. Het wordt ook beschreven met de term non-dualiteit. Of op zijn Indiaas: advaita.

Het Ene Ding wordt zodoende in talloze boeken beschreven, van hele oude tot hele nieuwe, en alles er tussenin. Maar 
voornamelijk ervaar je het continu. Het is er altijd.

Onbestempeld geeft op haar beurt de volgende woorden daaraan: Het Ene Ding is… Leven, en wel jouw leven.

En de rest is een illusie. Weliswaar een prachtige illusie, zeer intelligent. Magnifiek en levensecht! Maar niet meer dan 
een illusie… om te ervaren. En je ervaart precies wat je wilt ervaren: namelijk het Ene Ding, Leven, op oneindig veel 
manieren.

De Weg en Het Pad
Onbestempeld maakt onderscheid tussen de weg en het pad.

Op de weg is eenieder die het leven ervaart in de droomstaat, oftewel volledig in de illusie is ondergedompeld, oftewel 
volledig is vereenzelvigd met zijn/haar ego, ook wel ego-staat genoemd.

Anders gezegd: wanneer je niet op je pad zit, of verlicht bent, ben je op weg. Nagenoeg alles in jouw leven lijkt gestuurd 
te worden door invloeden van buiten, terwijl je ondertussen heel hard volhoud dat je zelfsturend bent, controle hebt.

Na een rigoreus besluit kom je op je pad: je beseft dat niets buiten jou nog kan en mag bepalen hoe jij je leven leidt, en 
je begint naar die waarheid te handelen. Waarbij je een voor een de op angst gebaseerde blokkades gaat overwinnen die 
je daarin tegenhouden. Daarbij kunnen de begrippen uit de fundamentele spiritualiteit enorm ondersteunen.

Jouw/mijn illusie:
Als dit genoemd wordt spreek ik over het Ene ding, dat wat jij bent inclusief de illusie die je ervaart. Overduidelijk 
beweeg je je namelijk in een wereld. Dat is jouw illusie. En jouw illusie is uniek. Als bijvoorbeeld in: “In mijn illusie 
gebeuren andere dingen dan in jouw illusie.” en “Iedereen ervaart zijn eigen illusie. Die ervaring is uniek.” en “In jouw 
illusie bestaat er lijden, in mijn illusie niet.”

Kleine ik:
In mijn geval is dat Johan. Het resterende ego van Johan dat ik weer heb ‘opgepakt’ na de afronding van mijn pad. Als 
ik zeg ‘ik ben verlicht’ bedoel ik niet dat Johan’ verlicht is. Een persoon kan nooit verlicht zijn. Een persoon is jouw 
subjectieve waarneming van een mens van vlees en bloed, met in jouw ogen specifieke kenmerken. En jij ‘ziet’ in hem/
haar precies wat je op dit moment kunt zien. En als je zelfonderzoek doet begin je te zien dat hij/zij jouw boodschappen 
stuurt, net als alles in jouw illusie (zie voor het begrip ‘jouw illusie’ hierboven).

Voor mij geldt het volgende: ik ben altijd wel benieuwd wat kleine Johan gaat doen.

Of, zoals staat in de vertaling van Mitchell van de Tao Te Ching: “I’m like an idiot, my mind is so empty.”

Kleine jij:
Dat ben jij. Toch?

Begrippenlijst
Hieronder een toelichting op de gebruikte begrippen. Het is slechts de terminologie van Onbestempeld. Jij en niemand 
anders bepaald jouw waarheid.
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Artikel

Basisbegrippen: “Nu”, “Ego” en “Illusie”

Dit artikel behandelt drie (spirituele) basisbegrippen: “Nu”, 
“Ego” en “Illusie”* (onder Begrippen) en geeft handwijzin-
gen hoe je er mee zou kunnen ‘werken’ (onder Handwijzin-
gen op het Pad).
Het artikel is uitgangspunt voor vervolgsessies op de work-
shops “Wie/Wat ben ik?”. Ik raad je dan ook aan om het 
daar bijbehorende artikel eerst te lezen.

De begrippen

Het NU begrip wijst naar de bewustwording dat er niets 
is en kan bestaan buiten wat er NU is, behalve wat in dat 
NU bestaat. En dat wat NU lijkt te bestaan zijn slechts 
waarnemingen van een ILLUSIE. Die waarnemingen 
leiden tot een ervaring van het EGO. En, om het wat com-
plexer te maken, het EGO wordt evenzeer waargenomen 
en is eveneens een ILLUSIE.

NU

Uit “Nu Leven Wij Hier Zonder Zin of Zinloos?”:

“‘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.”

Dat is wel zo gemakkelijk, je hoeft immers geen seconde 
verder te kijken of te denken dan wat er NU exact op dit 
moment is. 

Het in de spiritualiteit veel gebruikte NU begrip zegt dat 
er niets is buiten wat er NU is. Dat is wel zo gemakkelijk, 
je hoeft immers geen seconde verder te kijken of te den-
ken dan wat er NU exact op dit moment is. Het kunnen 
beperken van je ervaring tot de zogenaamde micro-waar-
neming in het NU is erg rustgevend: “De plek waar je NU 
bent, kijk om je heen, wordt bewust van je lichaam, wordt 
bewust van de ruimte waarin het zich bevindt en…. meer 

is er niet. Ik hoef nergens anders over na te denken.”

Elk ander NU heeft volstrekt unieke kenmerken en is met 
de beste wil van de wereld niet te voorspellen. (Hoewel er 
golven en patronen aan te wijzen zijn, maar daar beweeg 
je vanzelf in mee of je er NU over nadenkt of niet.)

Micro-waarneming
Het besef dat er niets is buiten wat er NU bestaat is een 
krachtig middel om het EGO verder te ont-zien, door het 
verder te onthechten. Het meer en meer alert worden in 
het NU door de ervaring te beperken tot bovengenoemde 
micro-waarneming, leidt namelijk af van een bron van veel 
lijden, het eeuwige en vermoeiende denken over de toe-
komst en zelfs angst voor die toekomst. De micro-waar-
neming maakt het overbodig om eventuele spijt en twijfel 
over het verleden te hebben zoals: “Heb ik daar wel goed 
aan gedaan?” “Had ik niet wat anders moeten doen?”

Metafoor: Hoe komt het NU tot stand?
Stel je het volgende voor. Elke kleinste tijdseenheid wordt 
je beeld van het NU opgebouwd, inclusief een download 
van je EGO. De oneindig snelle opvolging van de beelden 
zorgt ervoor dat je ervaart. Oftewel, de opvolging van 
beelden gaat zo snel dat je niet de afzonderlijke beeldjes 
ervaart maar een continue flow. (Vergelijk een televisie: de 
beelden worden zo snel opgebouwd dat het een continue 
stroom lijkt.)

Omdat het slechts beelden zijn en niet meer dan dat, 
spreken we ook wel van een ILLUSIE die instantaan wordt 
gecreëerd door het Ene Ding. Het ‘volgt’ daarbij de onbe-
wuste en bewuste overtuigingen van je EGO.

Nog een metafoor: je (EGO) speelt een rol in een film 
waarvan je zelf de schrijver, cameraman, regisseur, etc., 
bent.
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Artikel

EGO

EGO is het ‘idee van een ik’ dat zich afgescheiden ziet van 
wat het buiten zichzelf waarneemt. Het is de ‘speler’ in 
het NU. Het is de denker, het lichaam en de doener in de 
ILLUSIE. 

EGO is het ‘idee van een ik’ dat zich afgescheiden ziet van 
wat het buiten zichzelf waarneemt. 

Het bevat unieke kenmerken, zoals karakter en verle-
den, maar ook vaardigheden en voorkeuren, uiterlijk en 
lichaamsbouw.

Het is volledig gehecht in de ILLUSIE. Het verleent waar-
heid aan alles wat het waarneemt. Het is volledig gehecht 
aan zijn/haar overtuigingen. Het houdt vast. Het houdt in 
stand. Het heeft geen ruimte voor nieuwe ervaringen, of 
liever gezegd aan ervaringen die buiten de kaders tre-
den waarin het is opgevoed. Sterker nog, het wijst al het 
andere af. Ze wijst alle anderen af. Hij ziet een ieder die 
anders doet als afwijkend.

Wil ‘voldoen’
Het lijdt en maakt zichzelf wijs dat er voorwaarden gesteld 
moeten worden om niet meer te lijden. Het stelt uit. Het 
wacht (tevergeefs). Het denkt dat de enige manier om te 
kunnen leven is, is door waarheid te verlenen aan gang-
bare normen en waarheden uit maatschappij, familie en 
wetenschap. Door die te volgen denkt het te ‘voldoen’ aan 
wat leven is.

En paradoxaal genoeg negeert het daarmee zichzelf. Om-
dat het veel meer is dan ze ooit denkt te zijn. Tot ze daar 
uit breekt. En dan eindelijk de Weg (zoals uitgestippeld 
door haar omgeving) kwijt raakt. (Zie ook het artikel ‘De 
Weg kwijtraken’ op www.onbestempeld.nl)

Echt-/waarheid
De enige die ergens echtheid aan verleent of anders ge-
zegd, waarheid aan verleent, is EGO. De enige die ergens 

niet-echtheid aan verleent of anders gezegd, niet-waarheid 
aan verleent, is EGO. 

De enige die ergens echtheid aan verleent of anders gezegd, 
waarheid aan verleent, is EGO.

Het heeft aangeleerd om rekening te houden met de 
toekomst en waarheid te hechten aan verleden. Beide 
overtuigingen staan in de weg aan het volledig zien van 
de oneindige mogelijkheden die het NU bevat. Het is zelfs 
onmogelijk voor het EGO om NU ‘andere’ dingen te zien 
dan het geleerd heeft.

En het probeert met alle macht haar zienswijze in stand te 
houden.

EGO ontkent
De set van overtuigingen, karakter en overige persoons-
kenmerken is volstrekt uniek. Het is dan ook absurd om 
‘ervaringen van anderen’ als waarheid te zien: je weet niet 
wat die ander ervaart. Maar omdat we WEL menen te 
weten wat die ander al dan niet ervaart, wijzen we die er-
varing zelfs van de hand als ze niet overeenkomt met onze 
overtuigingen. We ‘ontkennen’ ervaringen van anderen, 
we geloven ze niet.

EGO ontmenselijkt
We menen te weten hoe fijn ze het moeten hebben: film-
sterren, miljonairs en royalty. Andersom denken we te 
weten hoe slecht ze het wel niet moeten hebben: andere 
(‘arme’) culturen, zwervers en prostituees. We menen 
te weten dat de eerstgenoemden het niet slecht kunnen 
hebben, en dat de laatstgenoemden het niet goed kunnen 
hebben. Ze ‘mogen’ slechts voldoen aan het plaatje dat wij 
van ze hebben.
In zekere zin is dit een vorm van ‘ontmenselijking’. We zien 
geen mensen, maar uiterlijke kenmerken van die mensen 
en de overtuigingen die we daarop plakken.

Dit doet het EGO omdat elk ander beeld een ‘gevaar’ 
vormt voor haar eigen overtuigingen: “Stel je voor dat de 
wereld er anders in elkaar zit dan ik denk!” Dit is de basis 
voor elk conflict.
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Artikel

ILLUSIE

Het EGO probeert met alle macht haar zienswijze in stand 
te houden. En zij blijft dat doen tot ze meer en meer gaat 
inzien dat alle waarnemingen niet meer zijn dan beelden 
die worden waargenomen. Alleen de waarnemer is ‘waar’, 
en dat wordt ook wel Bewustzijn genoemd. Dat wat wordt 
waargenomen kunnen we zoals boven gezegd, onder het 
kopje: Metafoor: Hoe komt het NU tot stand? ILLUSIE 
noemen. Degene die de waarnemingen ‘echt’ laat lijken is 
zoals gezegd het EGO. (zie boven onder Echt-/waarheid)

Leringen
Een van de belangrijkste leringen uit het ILLUSIE-begrip 
voor hetVerlossing? EGO is om ten diepste te beseffen dat 
er niets fout gaat en niets fout kan gaan. Waarom niet? Plat 
gezegd: het maakt namelijk niet uit wat je doet of wat er 
gebeurt want: “Het is toch maar een ILLUSIE.”
Een op het eerste gezicht wellicht vreemde conclusie die je 
ook uit het ILLUSIE begrip zou kunnen trekken is dat de 
ervaring die je EGO heeft in het NU, de enige ervaring is 
die bestaat!**

Tot slot

NU kan gebruikt worden om te onthechten van verleden 
en toekomst en ‘makkelijker’ te ervaren. ILLUSIE kan ge-
bruikt worden om te beseffen dat er ‘niets fout kan gaan’. 
EGO kan gebruikt worden om het unieke wezen te door-
gronden. En alle drie tezamen kunnen worden gebruikt 
om te onthechten van het ‘lijden door (te veel) waarheids-
verlening’ om daarmee de volledige ervaring van deze 
prachtige ILLUSIE te doorleven door het prachtige unieke 
wezen dat jij bent!

NU en ILLUSIE vallen onder Wat ben ik? en het door-
gronden van die begrippen kan helpen om het EGO te 
doorgronden en daarmee de Wie ben ik? meer en meer te 
beantwoorden.
Hoe?
Door de (niet-)waarheden die volgen uit de begrippen 
NU en ILLUSIE te gebruiken om meer en meer je (niet-)
waarheid van het moment daadwerkelijk uit te durven 
leven.  De mogelijkheden in de ervaring zijn namelijk vele 
malen groter dan je hebt geleerd. Slechts die ‘aanleringen’ 
beperken je blik van mogelijkheden.

Handwijzingen voor het Pad

Waar en Niet-Waar

Allereerst even over het in de (Westerse) spiritualiteit veel 
gebruikte begrip ‘Waarheid’. Op je pad naar ‘verlichting’ 
(oftewel het pad van het ‘achterlaten van de zoeker’) ont-
hecht je je van elk element van de ILLUSIE. Onthechting 
wil zeggen dat je beseft dat alles in die Illusie net zo waar 
is, als dat het niet-waar is en dat je met beide bestempe-
ling volledige vrede hebt.
Je onderzoekt je waarheid en je onderzoekt je niet-waar-
heid. Je leeft de waarheid van het NU tot je de bestempe-
ling omdraait (waar = niet-waar) en je verder gaat met de 
volgende (niet-)waarheid. Door dit te doen krijg je meer 
en meer antwoorden op de vraag ‘Wie ben ik?’
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Artikel

Stilstaan is geen optie, maar de ‘tijd nemen’ wel:

“Neem de tijd om te versmelten met wat geen vorm heeft.” 
-Lao Tze

Stilvallen

Dreig je stil te vallen op je pad dan laat je de waarheid 
van ‘dat NU’ achter, je draait de bestempeling om en je 
ontdekt dat wat waar lijkt net zo goed niet-waar kan zijn. 
De periodes van stilvallen hoef je niet te zoeken, die voel 
je vanzelf wel aan: “Ik kom niet verder lijkt het…”

Besef evenwel dat ‘wat je achterlaat’ net zo waar is als dat 
het niet-waar is. En je hebt wat over je zelf ontdekt: dat 
wat je achterlaat is voor NU niet (meer) relevant.

Oefening: Dankbaar zijn = accepteren

Op je pad leert het EGO zichzelf dat er niets waar is en 
waar kan zijn, behalve de waarnemer, hetgeen dat bewust 
is dat er waargenomen wordt, Bewustzijn. Het is de waar-
nemer die een ILLUSIE waarneemt om heerlijk in te erva-
ren. Of liever nog: de waarnemer die een ILLUSIE ‘waar’ 
maakt en daarmee die ILLUSIE creëert voor het specifieke 
EGO, dat ook wordt waargenomen. Besef bij alles: het is 
net zo waar als dat het niet-waar is.

Als je iets waarneemt dat je niet bevalt leer jezelf aan om 
dan telkens te bedenken: het bevat geen ‘waarheid’. Nog 
krachtiger is om er zelfs dankbaar voor te zijn. Waarom 
dankbaar? Omdat er niets is dat ‘tegen’ je werkt. 

Waarom dankbaar? Omdat er niets is dat ‘tegen’ je werkt. 

Gun jezelf dan ook mooie ervaringen van dankbaarheid 
en telkens minder ervaringen met  verontwaardiging, 
boosheid, angst, verdriet, frustratie, etc. Besluit elke keer 
dat het je toch weer overkomt: dit wil ik niet meer!

Met het uitspreken of opschrijven van je ‘dankbaarheid’ 

accepteer je wat er gebeurt. Die acceptatie steunt je meer 
en meer in je ‘gevoel van waarheid’ dat er niets gebeurt 
dat niet voor jou werkt/is. Hoewel je het misschien eerst 
nog niet oprecht kunt voelen, zul je als je het vaker doet 
een verschuiving merken. Het Pad is niet alleen een ‘denk’ 
proces het is vooral ook een ‘doe’-proces. Gewoon doen 
dus, en de rest volgt vanzelf.

Wees dus vooral dankbaar voor dingen die gebeuren waar 
je eerder niet dankbaar voor was: die eerder leidden tot 
gevoelens van verontwaardiging, boosheid, angst, ver-
driet, frustratie, etc.

Sta dat je zelf toe: je niet meer door ‘nare’ gevoelens laten 
leven!

Oftewel: Patronen doorbreken

(Gedachte-)patronen die het EGO heeft aangeleerd 
zorgen voor een beperkte waarneming/creatie van de 
ILLUSIE. Met patronen bedoel ik zowel herhalingen in 
het handelen in het dagelijks leven, als herhalingen in je 
denken over de wereld.
Het Pad is uiteraard bedoeld om iets te veranderen in het 
leven dat je tot nu toe hebt ervaren. Het veranderen van 
patronen is dan ook nodig. Dat is hoe ‘je’ je leven creëert: 
je gebruikt de ILLUSIE om de ILLUSIE te creëren. Je 
gebruikt bijvoorbeeld de aangeleerde overtuiging (gedach-
tepatroon) dat het voor jou niet vaak goed uitpakt, om het 
patroon te creëren dat het ook daadwerkelijk niet vaak 
goed uitpakt. De overtuiging zelf is een ILLUSIE en die 
‘gebruik’ je dus onbewust om juist die situaties te creëren, 
die jij bestempelt als ‘niet goed’.

Daarom wordt gezegd dat je slechts je overtuigingen hoeft te 
veranderen, en de ILLUSIE volgt vanzelf.

Daarom wordt gezegd dat je slechts je overtuigingen hoeft 
te veranderen, en de ILLUSIE volgt vanzelf (dit wordt ook 
wel de Wet van Aantrekking genoemd).
Anders gezegd: “Je ziet wat je wilt zien,” of ‘Het plaatje in 
je hoofd wordt altijd bewaarheid.’
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Opluchting
Het kan bijvoorbeeld al veel opluchting geven om te 
bedenken:
“Mmmmm….dit zou ik eerder als ‘niet goed’ bestempe-
len, maar laat ik het NU eens niet doen. Misschien bestaat 
er wel niet zoiets als ‘niet goed’!”
Zo kan het ILLUSIE begrip gebruikt worden om het EGO 
te helpen.
Dat betekent niet dat je vervolgens alles als ‘goed’ moet 
bestempelen! Dan ruil je het ene patroon (‘het is niet 
goed’) in voor het andere (‘het is goed’). Nee, het IS, het 
gebeurt gewoon, iets lijkt plaats te vinden en kennelijk is 
dat precies wat nodig is. Dat is geen bestempeling maar 
een dieper weten. Het diepere weten dat je leidraad wordt 
op het Pad.

En ook: Anders handelen

Naast het doorbreken van gedachtepatronen is een andere 
manier om ‘verder’ te komen dingen daadwerkelijk te 
gaan doen (of juist niet meer te doen) die je ten diepste 
eigenlijk altijd al een keer hebt willen ervaren (of juist niet 
meer). Of om op zijn minst simpelweg iets te doorbreken, 
zonder dat er een eventuele diepe wens achter zit. Het 
patronen doorbreken zelf is dan de wens.

Voorbeelden daarvan zijn: een keer de wekker niet zetten, 
een verjaardag overslaan, al je geld uitgeven aan dat luxe 
bed/vakantie/jasje, etc.
Extremere voorbeelden zijn: een seksuele uitspatting, 
stoppen met je werk, stoppen met een relatie (of juist 
volledig overgeven aan…), je ouders/baas/’vrienden’ eens 
goed de waarheid zeggen, etc.

Onbewuste patronen opzoeken

Vele overtuigingen/hechtingen/plaatjes/wereldbeelden 
zijn nog onbewust. Dat wil zeggen je hebt niet door welk 
wereldbeeld je EGO precies heeft. Je bent er niet van be-
wust wat je allemaal hebt aangeleerd, wat je blokkeert, wat 
keer op keer ‘nare’ ervaringen blijft creëren.

Dat betekent dus dat als het voor jou niet goed gaat, en 
je niet precies weet hoe dat komt, er onbewuste overtui-
gingen in je EGO zitten die je via therapie-, dialoog– en 
meditatievormen zou kunnen achterhalen.

Gebruik je Verleden

Hoewel het verleden IN de ILLUSIE van het NU speelt 
(het zit verweven in je ILLUSIE: in je herinneringen en 
verder in je ILLUSIE in documenten/foto’s/mensen die 
je er aan herinneren) kun je het goed gebruiken om de 
meest actuele blokkades handen en voeten te geven. Je 
kunt je verleden goed gebruiken om bewust te worden 
van onbewuste overtuigingen en angsten in het NU.

Precies goed

Het EGO heeft de neiging om het verleden als te positief of 
te negatief te bestempelen. Het wil namelijk graag GROOT 
zijn, of juist KLEIN blijven.

Het EGO heeft de neiging om het verleden als te posi-
tief of te negatief te bestempelen. Het wil namelijk graag 
GROOT zijn, of juist KLEIN blijven. Erken in het eerste 
geval meer nare momenten en in het tweede geval meer 
leuke momenten.
Of liever nog: probeer meer en meer te zien dat wat er 
ook gebeurt is, dit precies ‘nodig’ was, en je bracht tot het 
punt waar je NU bent aanbeland. En dat dat ook weer 
precies goed is, of op zijn minst volstrekt niet te voorko-
men geweest. Ga evenwel geen gebeurtenis uit de weg, 
durf alles te zien.
Durf te zien dat, hoe moeilijk ook, het slechts een leer-
punt voor je is in het NU. Hoe langer je dat leerpunt uit de 
weg gaat hoe meer last je er van zult hebben. Het is niet 
makkelijk om te zien en te erkennen wat je EGO ooit is 
aangedaan. En waarschijnlijk doe je anderen NU onbe-
wust hetzelfde aan.
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Tips
•	 Doe op zijn minst 3, maar zo mogelijk 6 tot 9, regres-

sietherapie sessies, waarmee je naar het nabije verle-
den kan gaan en dit verleden EN wat NU actueel is in 
een nog breder perspectief kan zien (vorige levens/
zielsontwikkeling)

•	 Schrijf over je verleden, schrijf brieven aan perso-
nen uit je verleden, schrijf brieven aan je innerlijke 
kinderen op bepaalde leeftijden, of laat ze zelf aan het 
woord.

•	 Uit naar degenen uit je verleden je gevoel over wat 
bepaalde gebeurtenissen met je hebben gedaan. (Niet 
meer en niet minder dan dat: houd het bij je zelf, ga 
niemand verwijten maken, het is slechts je EGO dat 
zou willen ‘winnen’ of alsnog erkenning nodig heeft).

Nogmaals…Niet stilvallen
Gebruik je verleden om de meest actuele blokkades te 
onderzoeken en zo mogelijk te doorbreken en laat dan zo 
snel mogelijk het verleden voor wat het is. Blijf je spitten 
dan ben je oneindig lang bezig (Zie ook het artikel ‘Vrij 
zijn, Waarheid en Liefde’ op www.onbestempeld.nl)

De ILLUSIE (en ook je verleden) is namelijk oneindig. Daar 
is altijd wel wat te vinden.

De ILLUSIE (en ook je verleden) is namelijk oneindig. 
Daar is altijd wel wat te vinden.

Voor een tijdje is dat natuurlijk nodig maar doe er op 
een gegeven moment alvast andere dingen naast. Als je 
lijkt stil te vallen zie dan niet om en ga liever gelijk verder 
naar andere onderwerpen zoals de ‘hogere’ wereld of de 
verdere werking van de ILLUSIE, zoals synchroniciteiten, 
het begrip onvoorwaardelijkheid, hogere energieen, de 
aard van paranormaliteit, hoe te ‘creëren’, ‘alles is precies 
goed, ook al is het fout’, schaduwkant, polariteit/dualiteit, 
Zielen/Gidsen/Zielenwereld/Reïncarnatie, enzovoort.

Als je klaar bent: Het Ene Ding

Uiteindelijk rond de periode dat je beseft dat je ‘klaar’ 
bent vallen de begrippen samen en kun je alles vergeten 
wat je op je pad hebt geleerd/afgeleerd. Dan blijft er als het 
ware Een Ding over: de dualiteit als ‘angstgegner’ valt weg. 
De dualiteit als ILLUSIE blijft over waarvoor het altijd al 
was bedoeld: het volledig en vrij van angst ervaren van de 
unieke uitdrukking/expressie van… Jou. 

Dan blijft er als het ware Een Ding over: de dualiteit als 
‘angstgegner’ valt weg.

Als ik er niet zou zijn
Het is wellicht raar om te beseffen dat het unieke karakter 
dat jij bent, het enige is dat werkelijk bestaat. Althans het 
bewustzijn daarvan: het EGO zelf is net als alles wat waar-
genomen wordt, een ILLUSIE.
Niettemin is ‘jouw’ EGO precies hetgeen ‘waar je het mee 
hebt te doen’. Het volledig uitleven van dat specifieke EGO 
is de ervaring die je gegeven is. Stel jezelf maar eens de 
vraag: “Als ik er niet zou zijn, zou dit alles dan bestaan?”

Simpel
Daarom wordt ook wel gezegd dat het het simpelste is 
wat er bestaat: als je ‘klaar’ bent besef je dat je altijd al was 
waar je moest zijn!

En Onbestempeld probeert niet anders dan je er op te 
wijzen dat volledig vrij en zonder angst te doen, vanuit het 
diepe besef dat de angst zelf de situaties creëert die leiden 
tot dat gevoel van onvrijheid (en lijden)!

Noten
* De woorden EGO, NU en ILLUSIE hebben geen waarde, 
het gaat hier om de achterliggende concepten die ook wel 
anders verwoord worden.

**Dat is net zo waar als dat het niet-waar is, maar waar-
schijnlijk het beste uitgangspunt op je pad om je EGO te 
‘leren’ dat het niet afgescheiden is, omdat er niets buiten 
jou is en dat alles wat er buiten jou lijkt te bestaan voor 
jou is. Dat beseffende kun je dus volledig gebruik kan 
maken van alles wat de Illusie biedt, zonder angst dat er 
iets fout kan gaan.
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‘Wie of Wat ben ik?’

Het is de vraag die beantwoord dient te worden om te 
zien ‘WAT IS’.
Het is de vraag die beantwoord dient te worden om te 
‘weten’ wat wordt bedoeld met ‘IK BEN’.
Het is de vraag die beantwoord dient te worden om vol-
ledig te leven volgens het adagium : ‘VOLG MIJ’.
Het zijn de antwoorden op deze vraag die op het pad de 
zoeker en het gevondene steeds meer doen versmelten.

In veel literatuur wordt de vraag ook zo gesteld: “Wie ben 
ik? Of beter nog: Wat ben ik?”

Is het een kwestie van de ene OF de andere vraag? Of zijn 
het misschien TWEE vragen, die beantwoord dienen te 
worden?

Het lijkt inderdaad verrassend duidelijker om deze ene 
vraag in tweeën te delen: *

1. Wie ben ik? Oftewel: Wie is de ego-ik? 

2. Wat ben ik? Oftewel: Wat is het “Ene Ding/Tao/God 
etc. -ik” (Hierna: Ene Ding-ik)

      
De scheiding lijkt vooral belangrijk omdat dan ook de 
‘ikken’ gescheiden worden. Daar zijn er voor de (gevor-
derde**) zoeker in eerste instantie TWEE van, namelijk 
de ego-ik en het Ene Ding-ik. Ook wel bekend onder 
respectievelijk het waargenomen-ik en de waarnemende-
ik. Het Ene Ding-ik en de waarnemende-ik wordt ook wel 
Bewustzijn genoemd.

En de op deze wijze gescheiden ‘ikken’ blijken uiteindelijk 
dezelfde te zijn. Oftewel, de afscheiding die je op je Pad*** 
‘ervaart’ valt weg bij het uiteindelijk klaar zijn met deze 
vragen.

Op je pad: De vraag ‘Wie/Wat ben ik?’ met een verrassende kijk.

Een ieder die met fundamentele levensvragen bezig gaat 
komt meestal wel deze vraag tegen.  Door vele leraren 
wordt hij aangehaald. De bekendste daarvan is ongetwijfeld 
Sri Ramana Maharshi, die de vraag als richtpunt voor 
zelfonderzoek geeft. Ook Onbestempeld laat de vraag 
voorbij komen met daarbij een wellicht verrassende, en 
hopelijk voor de ‘zoeker’ helpende, invalshoek.

En je weet wanneer je KLAAR bent.

En wat er daarna gebeurt….dat volgt vanzelf uit het Le-
ven dat JIJ bent. Een zin als: “Een beweging in eenheid 
waar de waarnemer en het waargenomene niet meer 
verschillen,” wijst naar het dan hervonden nonduale 
bewustzijn. Maar daar gaat dit artikel niet over.

Terug naar de vragen. Op je pad gaan ze hand in hand. 
Als onafscheidelijke “twee-een”-heid blijven ze actueel: 
elke seconde, elke minuut, elk uur, 24 uur per dag, 7 da-
gen in de week, alle weken van het jaar.

De antwoorden op Vraag 1. zijn zeer van belang! Met 
name dat wordt wel eens over het hoofd gezien, of liever 
nog, lijken vaak ‘vergeten’ te worden ten gunste van de 
antwoorden op Vraag 2. Het ego-ik heeft namelijk geleerd 
dat de antwoorden op Vraag 2. NOOIT waar kunnen 
zijn. En daar werpt het allerhande blokkades voor op, die 
zonder de antwoorden op Vraag 1. niet geslecht zullen 
worden.
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Met die antwoorden leer je namelijk de veelal onbewuste 
ego-ik mechanismes te zien, die voorkomen dat je de ant-
woorden op Vraag 2. volledig gaat durven ‘zien’.

Zoals bijvoorbeeld het antwoord: ‘Alles is precies goed.’
Nee ego-ik :-), niet pas als jij dat vindt, of als eerst maar 
aan zus of zo is voldaan… Nee, ALLES IS AL precies goed!

Dus als je waarheid ‘voelt’ in het antwoord op Vraag 2. 
‘Alles is precies goed,’ en het is voor jou nog niet daadwer-
kelijk zo, dan volgen daaruit antwoorden op Vraag 1. die 
komen uit bijvoorbeeld de volgende vragen:

•	 Waarom is voor mij (ego-ik) niet alles precies goed?
•	 Hoe wil ik het anders zien, en waarom doe ik er niets 

aan?
•	 Welke angsten voorkomen dat het wel in mijn hele 

wezen waar wordt voor mij?
•	 Hoe slecht ik die angsten?
•	 Enz.

Er bestaan heel veel middelen (technieken, methodes, 
boeken, therapieën, etc. ) om de twee vragen langzaam 
maar zeker op je Pad** te beantwoorden.

Veel van die middelen zijn bedoeld voor het beantwoor-
den van Vraag 1. en andere weer meer voor Vraag 2.

De verwarring (en de ‘langere’ weg) ontstaat als ze door 
elkaar gaan lopen: wanneer middelen die alleen voor 
het antwoord op Vraag 2. zijn bedoeld, door het ego-ik 
‘gebruikt’ worden als beantwoording van delen van Vraag 
1. Waarmee het heel geniepig voorkomt dat jij naar blok-
kades gaat kijken.

Ook hier weer een voorbeeld met de (tijdelijke!) ‘waar-
heid’: ‘Alles is precies goed’.
“Oh, als dat zo is… dan hoef ik niets meer te doen, ik hoef 
het alleen maar ooit te zien…en daarop wachten en wach-
ten en wachten…. ja het is vast waar… dat voel ik wel….. 
ik moet het alleen nog zien….ben benieuwd wanneer ik 

het ga zien, hier zittende op mijn luie stoel (waar ik me 
veel verveel), op mijn werk (waar ik toch wel een hekel 
aan heb, af en toe), thuis bij mijn vrouw (die toch wel eens 
wat vaker mag …). Gelukkig is alles precies goed..ken-
nelijk!”

En tot slot…. geen van de middelen om de vragen te be-
antwoorden is op zichzelf ‘heilig’.

De ultieme waarheid is voor iedereen die klaar is dezelfde, 
maar geen vond de puzzelstukjes in één stroming, boek 
of bij één leraar, en eenieder in een andere volgorde en 
bij andere bronnen. Maar allen vonden ze uiteindelijk de 
waarheid op maar één plek: in hun Leven.

Nog een tip: probeer niet te lang bij eenzelfde middel 
te blijven hangen, 3 a 6 maanden met iets bezig zijn is 
lang genoeg. Heb je dan niet het ‘gevoel’ dat je het hebt 
doorgrond ga dan verder, of kijk daarnaast naar andere 
middelen.
En natuurlijk, als je een deel wel hebt doorgrond, bijvoor-
beeld het reïncarnatiemodel, dan kun (en moet!) je ook 
verder. Verdieping in methoden en technieken an sich 
is uiteraard nodig als je ergens ‘je werk’ van wilt maken, 
maar dat heeft niet met het pad naar Verlichting te ma-
ken.

NOTEN

* Het ‘scheiden’ van de vraag in twee vragen is niet be-
doeld als ‘waarheid’ maar slechts als leidraad.

**Op de Weg is er uiteraard slechts besef van de ego-ik, 
volledig ondergedompeld in de Illusie van de ego-staat. 
Er is nog geen zaadje geplant dat er een waarnemer ‘moet 
zijn’ van gedachten, en dat die niet dezelfde is als de den-
ker. De identificatie met het ego is volledig.

***Zie begrippenlijst

Illustratie: Kitty van Dijk
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Inleiding Seks, Liefde en Relaties

De illusie (=alles wat je op enig moment waarneemt, inclu-
sief ‘jezelf ’) is bedoeld om te ervaren. In de egostaat houden 
we ervaringen tegen wat tot conflicten en aandoeningen 
leidt. Dit artikel gaat over een van de belangrijkste syste-
men die ervaringen tegenhouden (en daarmee je voortgang 
op je Pad), namelijk de kijk van de egostaat op seks, liefde 
en relaties.

Eerst maar wat definities:

Seks: lichamelijk contact, inclusief de geslachtsdelen.
Liefde: de ‘energie’ die alles beweegt. Het is de omvat-
tende cirkel waarin yin en yang bewegen en yin en yang 
is uiteraard ook Liefde. Het doorzien van wat Liefde is 
leidt tot het doorzien van dualiteit, waarna nondualiteit 
overblijft.
Specifieke Liefde: de tijdelijke, sterkere (aantrekkings-)
energie die op enig moment leidt tot samenzijn van men-
sen. Zoals verliefdheid, familie- en gezinsbanden, vriend-
schappen of een specifieke (seks-)afspraak. Specifieke 
Liefde kan veranderen naar mate het Ene Ding andere 
ervaringen wil.
Relatie: een set van normen en waarden toegepast op 
situaties die begonnen zijn op basis van Specifieke Liefde. 
Welke breder ervaren in de weg kan staan.
(Partnerschap: een samenzijn tussen twee of meer men-
sen gericht op de gezamenlijke behoefte zoveel mogelijk 
in openheid te ervaren.)

Elk contact tussen mensen is een vorm van Liefde, want 
alles is Liefde. Het ‘probleem’ waar dit artikel over gaat is 
dat (Specifieke) Liefde belemmerd wordt door de normen 
en waarden die aan het begrip Relatie hangen.

Je ‘Illusie’ wordt bewogen door de energie die we Liefde 
kunnen noemen en alleen de egostaat met al haar normen 
en waarden gebaseerd op angsten snapt niet dat wat uit 
jou komt, wat het Leven is dat Jij bent, precies goed is. 
En jouw ego snapt dat ook (nog) niet omdat het anders 
heeft aangeleerd. (Zie bv. het artikel/gedicht “De Meest 
Onderschatte Wezens” op www.onbestempeld.nl). En dat 
aangeleerde ziet het continue bevestigd in de egostaat.

Verlichting is de onvoorwaardelijke overgave aan het 
Leven en het op die manier kunnen omgaan met ‘wat er 
verschijnt’. Wat vaak vergeten wordt is dat er wat uit JOU 
komt ook daaronder valt. Onvoorwaardelijk wil dan niet 
alleen zeggen onvoorwaardelijk kijken naar de wereld en 
de mensen daarin, maar JUIST… onvoorwaardelijk kijken 
en volgen wat er uit JOU komt! In- en externe conflicten 
en lichamelijke aandoeningen ontstaan juist door dat niet 
te doen.

De Specifieke liefde leidt je naar contacten die je helpen 
om je bewust te worden van wie je werkelijk bent doordat 
die contacten je de mogelijkheid geeft andere ervaringen 
dan daarvoor op te doen. Maar in de egostaat worden 
deze contacten al snel gevat in het begrip Relatie, met alle 
normen en waarden van dien. De (Specifieke) Liefde kan 
je op enig moment ‘sturen’ naar ervaringen die buiten de 
kaders van de normen en waarden van Relatie liggen. Of 
anders gezegd: deze energie kan veranderen naar gelang 
het Ene Ding anders wil ervaren.

Dat ‘anders ervaren’ wordt in de egostaat tegengehouden 
door normen en waarden over relaties. Deze normen en 
waarden zijn zo verweven in je ego dat je er soms niet 
eens ‘overheen kunt denken’. Zelfs voordat een idee ont-
staat wat er buiten treedt wordt dit al door je denken aan 
de kant gezet. En dit denken is gebaseerd op ‘wat anderen 
vinden’. Of wat je denkt dat je Relatie al dan niet zou wil-
len. (Zie ook het hoofdstuk ‘Wij’ uit: ‘Nu Leven Wij Hier 
zonder Zin of Zinloos?’)

Een lang (monogaam) samenzijn met dezelfde partner 
kan leiden tot ‘uitputting’. Wat is er dan uitgeput? Het aan-
tal ervaringen. Dit aantal ervaringen is namelijk beperkt 
door het begrip Relatie, waaraan dat partnerschap in de 
egostaat bewust en onbewust gebonden is. Dat betekent 
uiteraard niet dat het partnerschap voorbij hoeft te zijn. 
Dat is nu precies de angst die gebaseerd is op de illusies 
die aangeleerd worden in de egostaat die voorkomt dat je 
andere, maar gewenste ervaringen opdoet.
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Omdat dit zo taboe-rijk is en tegelijkertijd het Ene Ding 
dat jij bent zo graag wil ervaren ontstaan vaak kromme 
situaties zoals vreemdgaan of het denken iets te ‘vinden’ 
bij iemand anders voor een tijdje. Dit gebeurt dan uit 
negativiteit of in niet-openheid (stiekem dus) omdat je 
niet anders ‘kan’. Terwijl juist de openheid kan leiden tot 
prachtige ervaringen en nieuwe ontwikkelingsmogelijk-
heden voor jou (EN je partner!). Maar dit vergt veel moed 
van degene die het initiatief neemt, omdat hij/zij door op 
diepgewortelde overtuigingen gebaseerde angsten heen 
moet breken. Zowel van hem-/haarzelf als van de partner. 
Het ‘Pad’ is dan ook voor de moedigen! Maar besef dat 
het niet uitten van wat in je leeft leidt tot meer en meer 
(lichamelijke) conflicten, ofwel in jezelf, ofwel in het part-
nerschap ofwel op andere vlakken in je leven.

Het Pad gaat er over het achterlaten van de ‘waarhe-
den’ van de egostaat ten faveure van je eigen waarheid. 
En je eigen waarheid druist op vele vlakken in tegen de 
‘egostaat-waarheid’. Daarbij is de egostaat geneigd om zeer 
zwaar te wegen aan een nieuwe ervaring die buiten haar 
kaders treedt en dat af te keuren. Besef overigens dat een 
nieuwe ervaring eveneens geen ‘waarheid’ bevat, het is 
niet meer dan dat: een nieuwe ervaring.

Voorbeelden uit de praktijk van Onbestempeld:
Een vrouw die bewust wordt van het feit dat ze een keer 
met een vrouw wil vrijen. En bijna ‘dood gaat’ als dat 
daadwerkelijk gebeurd.
Een stel waarvan de vrouw in zichzelf ontdekt samen met 
haar man bredere seksuele ervaringen aan te willen gaan.
Een man die sinds twee jaar in zichzelf bespeurt wel eens 
homo danwel bi te kunnen zijn maar in de daadwerkelijke 
ervaring met een man voor de seks blokkeert.
Een stel dat in openheid en binnen hun relatie wel eens 
met een ander wil gaan en dat ook aangaat. Waarbij er van 
alles naar boven komt.

Samen met mijn partner (en vrijwilligers) zijn wij altijd 
bereid je te helpen om deze blokkades te doorbreken. Wij 
hebben ooit zelf de ontdekkingstocht met veel pijn en 

moeite afgelegd en vertellen daarover open. Dit kan zowel 
op hetero- als biseksueel vlak. Voor toepassing in speci-
fieke persoonlijke situaties neem gerust contact op.
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Niets buiten jou

In dit artikel wordt een aantal thema’s aangeraakt. Ver-
wacht geen uitgebreide uitwerking. Daar zijn hele boekwer-
ken voor! Gebruik de thema’s die je voor nu aanspreken en 
probeer alles te pakken te krijgen en te onderzoeken wat 
er over te vinden is! Lees ook eerst even de Leeswijzer en 
Disclaimer. Daar gaan we:

Er is niets buiten jou.

En dan een stapje terug: alles wat je ervaart is alleen voor 
en van  jou.

Het rare is dat deze twee gelijk zijn: dat er niets buiten jou 
is en dat alles wat je ervaart alleen voor jou is.

Wie is dan de jou? Dat is dan de vraag.

Als er niets buiten jou is, en je toch overduidelijk iets 
buiten jou ervaart, dan is er maar een conclusie mogelijk. 
Namelijk dat alles Jou is.

Dat is moeilijk te vatten. Dat is nog moeilijker te aanvaar-
den. En tot slot lijkt dat onmogelijk om bewust te ervaren.

Ervarings-omgeving

Aan de ene kant is daar die immense, prachtige en onein-
dig intelligente ‘wereld’ waarin je leeft. Oneindig divers 
om alles te kunnen ervaren wat je wilt. Volstrekt tot de 
nok toe volgestopt met ‘andere’ levende wezens zoals 
mensen, dieren, planten bomen en wie weet zelfs bui-
tenaardse intelligentie :-). En niet alleen levende wezens: 
auto’s, computers, boeken, zeeën, bergen en noem maar 
op.

Dat is de ene kant. Dat is wat buiten jou lijkt te bestaan. 
Dat is je ervarings-omgeving.

Kleine jij

Aan de andere kant is daar, om het zo maar even te zeg-

gen, kleine jij (*). Zij is niet door jou over het hoofd te 
zien, niet weg te denken uit jouw ervaring. Iets wat je laat 
bewegen in die prachtige ‘wereld’, kleine jij, gevat in je 
lichaam en je denken. Waarmee je wat je buiten jou waar-
neemt. Waardoor je kleine jij ervaart.

Maar je ervaart ook kleine jij zelf. En wie is het dan die 
kleine jij ervaart? Wie is het dan die zichzelf ervaart? Wie 
‘ziet’ je gedachten? Wie is ervan bewust dat je denkt?

Dualiteit

De wereld buiten jou is ervoor om kleine jij te ervaren. Je 
kunt daardoor jezelf afgescheiden zien, bijvoorbeeld van 
de ruimte om je heen, waar je nu zit. Je ziet jezelf zitten 
in een ruimte en je ervaart jezelf als onderdeel van die 
ruimte. Net als de stoel, de tafel, de muren. Misschien 
zie je een raam. En daarbuiten het raam zie je een boom. 
Duidelijk een ander object dan jij. Jij staat apart daarvan. 
Jij kunt jezelf onderscheiden van alles buiten jou. Dat 
is wat je ervaart, en dat onderscheid is de enige manier 
waarop je überhaupt kúnt ervaren. Dat wordt wel bedoeld 
met de term: dualiteit, of polariteit.

Weerspiegeling /Illusie

Een andere manier om naar hetzelfde te kijken: jouw we-
reld is de weerspiegeling van hoe je het ervaart.

Een belangrijke term in de ‘fundamentele spiritualiteit’ is 
het zogenaamde ‘illusie’-begrip: omdat de wereld die je er-
vaart slechts een weerspiegeling is van je innerlijk wezen, 
en omdat de weerspiegeling ‘gewoon’ slechts dat innerlijke 
volgt, zich elk moment daarop aanpast, noemen we de 
ervaringswereld (inclusief lichaam en geest) ook wel ‘(je) 
illusie’ (vergelijk een Fata Morgana).

Ervaar je een wereld vol zorgen: dan zullen zorgen jouw 
deel zijn. Ervaar je een wereld vol pijn? Dan zal pijn jouw 
deel zijn. Ervaar je een blijde wereld? Dan zal blijdschap 
jouw ervaring zijn.
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Dit wordt ook wel uitgedrukt in de uitdrukking: “Je ziet 
wat je wilt zien.”

Ongeluk

Wanneer jij met een negatief wereldbeeld een ongeluk 
ziet, dan is dat een bevestiging voor je dat er nare dingen 
gebeuren. Maar stel je eens voor dat degene die het onge-
luk ervaart twee weken door zijn gedwongen rust in het 
ziekenhuis, en later thuis, in éen keer inziet met wat voor 
ratrace hij bezig is geweest en het roer drastisch omgooit 
met als gevolg nog tientallen gelukkig jaren, die anders 
voortijdig door een ernstiger ongeval, ziekte of wat dan 
ook maar waren afgebroken.

Wat was er dan zo naar aan dat ongeluk?

Misschien zeg je wel: “Ja, maar dat kon ik toch niet weten? 
Dat het zo zou uitpakken?”

Inderdaad, dat kun je niet weten. Maar kennelijk weet je 
dus wel wat er gebeurt en wat de gevolgen zijn. Immers 
met de bestempeling dat iets naar is, of niet leuk, of verve-
lend, of verschrikkelijk geef je eigenlijk aan dat je juist wél 
denkt te weten wat er gebeurt. Je neemt daarmee aan dat 
het niet goed is, en dat het niet had moeten gebeuren.

Je kúnt dus niet weten waarom iets gebeurt. De mogelijk-
heden zijn oneindig, vooral in de tijd gezien. 

De mogelijkheden zijn oneindig, vooral in de tijd gezien.

Dit is wat er in de spirituele literatuur bedoeld wordt met: 
“Zeg ja tegen het moment.”

Kwijtgeraakte mail

Stel je bent bezig met een lange mail voor je werk, of pri-
vé, maakt niet uit. En je hebt m bijna af. Net als je ‘m wilt 
versturen gebeurt er iets waardoor je even wordt afgeleid, 

of net even wat anders doet. In ieder geval gebeurt er iets 
waardoor de mail plotsklaps verdwenen is!

Wat je dan waarschijnlijk doet is boos worden op alles 
en iedereen, op die stomme computer of op de software-
fabrikant. En misschien eerst nog wat ontkenning: door 
gestresst te onderzoeken of de mail niet ergens is opgesla-
gen. Maar dan komt vast wel de boosheid. Of niet?

Weer niet precies goed

Kennelijk gebeurt er in jouw beleving, in jouw wereld-
beeld, iets buiten jou waardoor dit gebeurt. En kom je in 
de state of mind waarin het dus weer niet precies goed is. 
En daarmee ben je weer eigenwijzer dan het Ene Ding: je 
denkt het weer te weten, zie het voorbeeld hierboven van 
het ongeluk.

Ga er nu eens van uit dat het wél precies goed is. Dan ben 
je klaar. En kun je rustig in spannende afwachting zijn 
van wat er verder gebeurt. Want je weet toch niet waarom 
iets gebeurt. Daarvoor werkt ‘je illusie’ veels te complex. 
Oneindig complex zelfs.

Relativering

Je bent ‘slechts’ éen van de 7 miljard mensjes op een 
speldenprik in een zonnestelsel, dat op zich weer een 
piepklein stukje is van een enorm melkwegstelsel met 
miljarden andere zonnestelsels. Welk melkwegstelsel weer 
een piep klein stukje is in een melkweg-cluster (de Lokale 
groep) wat op zich weer een mini, mini onderdeeltje is 
van het zichtbare heelal.

Dus…waar haal je als mens het idee vandaan dat je ook 
maar iets in de melk hebt te brokkelen?

 Beetje relativeren kan geen kwaad, toch?

Dit is natuurlijk maar een grapje! De mens is best wel heel 
wat mans, hoor! Zeker als je bedenkt dat jij in feite die 

19



Syllabus Cursus Spiritualiteit & Zelfonderzoek in de Praktijk

Artikel

levensechte en oneindig complexe wereld (illusie) cre-
eert. In je eentje. Het bestaat alleen maar in Jou, in jouw 
Bewustzijn. Dat is toch niet niks?

Bewust van Ik, Ego en Mezelf?

En die illiusie creëer jij. Hoe kun je dat bewust doen? Dat 
kan niet. Want het is niet de jij die je (bewust) denkt dat je 
bent die dat creëert.

De bewuste processen zijn vele malen beperkter dan de on-
bewuste processen. Als je je hart bewust zou moeten laten 
kloppen zou je een dagtaak hebben. Met alle intelligentie die 
je bewust denkt te hebben kun je nog niet een zaadje maken 
dat ontkiemt. Met alle middelen die er bestaan, de knapste 
koppen verzameld en geef ze duizend jaar tijd kunnen we 
nog niet eens dat ene levende vliegje maken. Dat jij en pas-
sant even doodslaat…

Het is de ik in de zin ‘ik zie mezelf ’ (in de spiegel). De 
mezelf is slechts een ervaringsvehikel in een ervaringswe-
reld die volstrekt buiten de kennis van de mezelf werkt. 
De mezelf kunnen we EGO noemen.

Ego

Verwarrend genoeg is het ook het ego dat zichzelf ziet in 
de spiegel. Maar het ego en de zichzelf/mezelf zijn een, 
vindt het ego. Het ego denkt dat hij zichzelf ziet. Het ego 
vereenzelvigt zich met wat hij in de spiegel ziet. Hij denkt 
dat dat alles is waaruit hij bestaat: meestal is zijn zelfbeeld 
beperkt tot een lichaam met hersenen dat op een bepaalde 
manier werkt en dat miraculeus ‘leeft’. Maar wat je ziet, 
ziet er niet anders uit dan wat je zou zien als je net dood 
was gegaan.

Wat is dan het stuk dat het levend maakt? Ja, ego, leg dat 
eens uit?
Oh ja, een verbranding van zuurstof. Meer zijn we niet. 
Zuurstof dat reageert en tot elektrische impulsen komt.

I, Robot

Geen verschil met een computer eigenlijk, of misschien 
beter: geen verschil met een robot. Elektriciteit dat leidt 

tot handelen. Handelen conform een programma. Met 
sturingsinformatie dat van buiten komt.

Zijn we dan net als een robot die zichzelf laat sturen 
door wat buiten de robot gebeurt? En wat handelt con-
form een programma dat door datzelfde ‘buiten’ over 
een periode die gelijk is aan het bouwjaar tot heden is 
geschreven?

Het is maar een metafoor hoor!

En toch geeft de input van buiten (wat we misschien nu 
nog buiten onszelf leggen) continu aanleiding tot aan-
passingen in het programma. Of je nu wilt of niet, het 
leven haalt je telkens in! Hoe hard je ook stil wilt staan en 
settelen! Omdat het Ene Ding wil ervaren! Daarom gaat 
het steeds rigoureuzer veranderingen van ‘buiten’ creëren 
naarmate de robot zich meer vastklampt aan het oor-
spronkelijke programma…

Ervaren rules!

We zijn gemaakt om te ervaren, we hebben onszelf ge-
creëerd om oneindig te ervaren. En dat wordt moeilijker 
door telkens maar weer nieuwe ervaringen uit de weg te 
gaan. En toch is er een diep onbewust verlangen om veel 
te ervaren, veel meer dan we over het algemeen doen. En 
waarom doen we dat dan niet… meer ervaren? Iets met 
angst? Angst om te veranderen? Vast en zeker!

Zekerheid. Het ego wil zekerheid. Om niet de identificatie 
met zichzelf te verliezen. Om niet te verliezen wie hij is. 
Of beter misschien: wie hij denkt dat hij is. Zichzelf in 
stand houden. Hoeveel dat zelf ook moet lijden en afzien, 
en moeilijke momenten beleeft…
Het moet in stand worden gehouden!

Overtuigingen

Je zou ook kunnen zeggen, en dat doe ik dan ook maar, 
dat een programma bestaat uit overtuigingen. Overtui-
gingen zijn overgeërfd en aangeleerd van andere ego’s. 
Weliswaar volstrekt uniek per persoon, maar met een 
heleboel basis-ideeën over de wereld, en hoe het werkt. Je 
neemt aan dat wat je om je heen ziet de waarheid is. Hoe 
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zou je ook iets anders kunnen kennen dan wat je hebt 
geleerd….?

Onderzoek!

Simpel: door te onderzoeken natuurlijk! De oneindig 
diverse wereld biedt vele andere inzichten dan wat jij 
hebt geleerd. Maar sommige onderzoeken leiden tot een 
conclusie die niet overeenkomt met hoe het ego dacht dat 
het werkte… Dus laat maar zitten. En daar is het heel slim 
in: het heeft  talloze manieren om het ‘maar te laten zitten’. 
En met alle mogelijke middelen het programma in stand 
te houden.

Ziekte

Een van de leerscholen voor het ego is een fi kse (geeste-
lijke) ziekte. Ziekte wijst op een overtuiging die misschien 
wel eens losgelaten zou kunnen worden. Een beetje ziekte 
leidt daadwerkelijk tot het loslaten van overtuigingen. 
Maar velen blijven ook hangen in een ziekte. Met name 
dat wat progressievere, langdurigere varianten. Daarnaast 
zijn er nog de levensbedreigende varianten.

Daar is ‘jouw’ ik het wel echt even zat met de mezelf hoor!

Het zal hem werkelijk worst zijn wat er met dat lichaam 
of persoonlijkheid gebeurt. Het in stand houden van dat 
ervaringsvehikel heeft  geen enkele functie meer op deze 
manier. Het blijft  maar hangen in dezelfde ervaring… 
en iets of iemand in die persoon, namelijk de ik, is daar 
volstrekt klaar mee.
Luisteren

Die ik geeft  dus continu seintjes aan zichzelf. En soms leidt 
dat tot prachtige veranderingen in een persoon. Niet altijd 
gewaardeerd door de omgeving, eerder niet dan wel ei-
genlijk! Omdat het veranderingen zijn, en de wereld toch 
weer anders is dan de omgeving dacht. Het dacht net van: 
“Hehe, nou is hij/zij tot rust gekomen, en kan weer lekker 
wat opbouwen… en net als ons doen.”

En plop! daar doet ie weer ineens wat geks!

Tsja, hij/zij ‘luistert’ nu eindelijk…

Opmerkingen en antwoorden van iemand op 
pad (de vragen zijn van mij)

Voor het ego is het onaanvaardbaar dat iets WEL goed is, 
ook al is het “fout/niet goed”. Het ego wil wat te doen heb-
ben. (Something goes wrong/ er moet drama zijn). Anders 
verdwijnt ie, of verdwijnt naar de achtergrond. En dat wil 
het ego absoluut niet.

•	 waarom werkt het zo?

Dat hoef ik helemaal niet te weten. De ik maakt zich ner-
gens druk om. als ik die nu gewoon volg (het leven dus), 
hoef ik niets meer te weten :-)).

Maar het ego wil daar niet aan. Waarom niet? Omdat het 
leeft  van drama. Als het ego in het nu zou zijn, “valt er niks 
te beleven” , is er geen drama. Voor de verlichte bestaat dat 
niet.

•	 Waarom bestaat er dan zoiets als het ego?

Zelfde: Dat hoef ik helemaal niet te weten. De ik maakt zich 
nergens druk om. als ik die nu gewoon volg (het leven dus), 
hoef ik niets meer te weten…

•	 Probeer toch maar, waarom bestaat er zoiets als het 
ego?

Omdat anders de aarde niet nodig was.

Dan kom je uit bij het niets. Waarom bestaat het univer-
sum überhaupt ?? Als we allemaal in wezen verlicht zijn, 
waarom willen we dit dan?? Dan heeft  dat toch geen zin. 
Waarom dan toch hier op aarde leven? Het leidt nergens 
heen. Alleen maar naar negatieve dingen. Macht, onder-
drukking, haat enz. enz. Waarom maken we ons nog druk 
om iets?

“We”?? ik ben toch het ene. Alles is er toch alleen maar voor 
mij?? Waarom maak ik me dan nog druk om iets? Dat doet 
het ego dus. Ik niet.

(*) zie begrippenlijst
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‘Gevoel van waarheid’

Het volgende citaat is een veel gehoorde ervaring van 
mensen die met spiritualiteit en/of zelfonderzoek bezig zijn. 
Dit artikel is bedoeld om een andere kijk te geven op het 
mechanisme dat tot deze ervaring leidt.

”Er zijn momenten dat ik kan ervaren dat alles precies goed 
is zoals het bedoeld is en dat ik één met alles ben. Dit zijn 
unieke momenten, dan is er geen angst, geen pijn en geen 
zorg. Dit zijn voor mij unieke ervaringen, ik voel dan dat 
dit is waar het om gaat. Helaas raak ik dat ook steeds weer 
kwijt.”

Verlichting gaat over de waarheid van het Ene Ding. Dat 
Leven is, dat Jouw Leven is. Wat er veelal wordt bedoeld 
met ‘alles is precies goed’ en ‘je bent één met alles’ gaat 
niet over de gevoelsmatige ervaring daarvan, maar of het 
waar is of niet. Het is precies goed, of het is niet precies 
goed.

Om het op een andere manier te zeggen: het gaat eerder 
over een continu weten dat alles precies is zoals het is en 
dat dat volstrekt onoverkomelijk is. Dat er niets is wat jij 
of iemand anders ooit kon of ooit kan doen om te zorgen 
dat je wereld (je illusie*) er anders uit zou zien dan die nu 
doet.

Nemen zoals het is

Het diepe besef hiervan zorgt ervoor dat je kan loslaten, 
onthechten. Het kan ervoor zorgen dat je er niet meer zo 
‘in’ gaat zitten, dat je het meer en meer gaat ‘nemen zoals 
het is’. In plaats van alles en iedereen, inclusief ‘jezelf ’, 
proberen te veranderen tegen dieper weten in.
En als het wel even ‘goed voelt’ zegt je denken tegen je: 
“Aha, nu voelt het goed!” Durf te zien dat ook dat een 
bestempeling is! Je aangeleerd ‘denken’ vertelt je namelijk 
als tegenhanger van de ‘goed-voel-momenten’ dat het ver-
volgens weer niet precies goed is. En zo blijf je in hetzelfde 
kringetje van dualiteit ronddraaien.

Lichaam

En je lichaam lijkt hetzelfde te ‘zeggen’: het ene moment is 
het goed, het andere moment niet. Maar is de bestempe-
ling van lichaamssensaties ook aangeleerd?

Het gevoel in je lichaam dat wij vaak spanning, stress of 
angst noemen, is ook als volgt uit te leggen: je lichaam 
maakt zich klaar, bouwt energie op, om voor jou het ‘Le-
ven te volgen’. Dat wil zeggen: het ene ding te volgen. Uit 
je aangeleerd denken en de daaruit volgende bestempeling 
van die lichaamssensatie vertaal je dat vaak in… span-
ning, stress, angst of ander ongemak.

Het lichaam dat perfect samenwerkt met het ene ding ver-
telt je in die uitlegging in elke situatie wat je het liefste zou 
doen. Of je even moet slapen, het feestje voortijdig moet 
verlaten, wél die dure trui moet kopen, je diepste fantasie 
aan je partner vertellen…
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Eén zijn met alles?

(Overigens zou ik eerder spreken over het doorzien van 
de illusie van afscheiding, dan over één zijn met alles, of 
alles is één. Het ‘alles’ wat je waarneemt is een illusie. 
En met een illusie kun je moeilijk één zijn, tenzij jij 
en die illusie hetzelfde zijn. Zie ook het artikel Niets 
buiten jou.)

Ook hier weer dezelfde vraag: is het waar of is het niet 
waar (voor Jouw Leven)? Je bent één met alles of je bent 
het niet. En als het waar is geldt dat continu. En als het 
niet waar is geldt het nooit.

‘Gevoel van waarheid’

Mijn tip is om het ‘gevoel van waarheid’ dat je af en toe 
dus wél hebt, gewoonweg voor waar aan te nemen. En de 
weerstand die het op bepaalde niveaus in je wezen op-
roept te laten zijn. Maar niet meer te veel betwijfelen. Stop 
de worsteling en vertrouw je gevoel van waarheid.

Ga er mee aan de slag, neem je waarheden overal mee 
naar toe, elk moment van de dag. En beetje bij beetje zul 
je niet alleen meer gaan zien, maar ook meer gaan gelo-
ven. Zien en geloven gaan elkaar ondersteunen, met als 
basis de waarheid die je ooit hebt onder- en gevonden!
Niet omdat ik het zeg of welke andere pief dan ook, maar 
omdat het een eigen ondervonden waarheid is. Waarom 
zou je iemand geloven als je Jouw Leven niet eens mag 
geloven?

Zonder bestempeling

Uiteindelijk zal dit kunnen leiden tot een onvoorwaarde-
lijke blik op de oneindig prachtige illusie, zonder bestem-
peling. En dan volgt het ervaren vanzelf. En nogmaals: 
die ervaring is iets anders dan ‘je goed voelen’ of ‘gelukkig 
zijn’.
Dat moet je jezelf toestaan: dat je de aangeleerde bestem-

peling van situaties, lichaamssensaties én je gedachten 
beetje bij beetje loslaat. Je ‘gevoel van waarheid’ stijgt meer 
en meer uit boven ‘jezelf ’.

Rust in onderzoek

De voorwaarden die je stelt aan jezelf en de wereld (aan 
jouw illusie*) maakt dat je ‘terugvalt’. Die voorwaarden 
komen voort uit angst dat het niet precies goed is. Maar 
nogmaals, laat die angst, die weerstand er gewoon zijn. 
Kijk ernaar, herken het, erken het en ga rustig verder met 
je onderzoek.ld1

Want je vertrouwt je gevoel van waarheid en laat het niet 
meer los.

Die Liefde (zie ook het artikel “Vrij zijn, waarheid en 
liefde”) is wat je bent en onvoorwaardelijk: niets is fout…
maar ook…niets is goed.

En dat is hetzelfde.

* Zie Begrippenlijst
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Adviezen voor als je net klaar bent.

Zoals ik het wel eens noem: Als je klaar bent ‘begint de 
hele shit weer van voren af aan’!

Uiteraard vanuit een totaal ander perspectief.

Je hebt je ego weer ‘opgepakt’ en dat loopt natuurlijk nog 
steeds als een lompe onhandige zakloopzak.

Afhankelijk van je pad heb je meer of minder kennis 
opgedaan van ‘hoe de illusie werkt’. Maar er valt nog heel 
veel te ontdekken. Sterker nog je zou ook kunnen zeggen, 
en zo voel het bij mij, je begint nu pas echt! Eigenlijk elke 
seconde weer opnieuw!

Anyway, voor als je klaar bent hieronder wat adviezen en 
nadere metaforen die je wellicht wat kunnen helpen dui-
den en beter plaatsen wat er eigenlijk allemaal in je illusie, 
(inclusief je ego) gebeurt.

(Uiteraard is dit net zo interessant voor diegenen die nog 
op pad zijn, want de ‘werking van de illusie’ is niet anders 
als je in ene klaar bent.)

Afhankelijk van de ‘kennis’ en ervaring die je op je weg en 
pad hebt opgedaan zullen de zaken die ik hieronder aan-
geef bekender of onbekender voor je zijn. Doe er je voor-
deel mee, en neem ze niet in alle gevallen te zwart-wit. Jij 
bent (jouw ego) is volstrekt uniek en niet alle adviezen 
zullen direct op jou van toepassing zijn.

Eerst drie hoofdzaken:

1. Niets werkt tegen jou. Het is zelfs ONMOGELIJK dat 
er iets tegen jou werkt.

2. Wat je voelt is niet van jou. Dit kost je waarchijnlijk 
jaren om volledig te ontdekken hoe en wat.

3. Je hebt nog voldoende over jezelf te ontdekken. En je 
zult nog vaak genoeg struikelen in die lompe zak-
loopzak :-). Sta open voor alles wat je tegenkomt en 
blijf lekker in alle openheid en nu volledig in het licht, 
jezelf reflecteren en ontwikkelen. De belangrijkste 

reden dat sommigen hun ‘staat’ verliezen is dat ze het 
idee hebben meegekregen dat er geen ontwikkeling 
meer (nodig) is.

Wat losse adviezen:

•	 Alles beweegt in jou, en door jou. Vooral adem: ook 
al heb je nog geen goede ademtechniek gevonden je 
zult merken dat je vanzelf dieper bent gaan ademha-
len. Blijf daarvan bewust totdat het natuurlijk voor je 
wordt. En ga er af en toe bewust naar toe in tijden van 
‘lijden’. Bijvoorbeeld bij vermoeidheid, te weinig eten, 
een kater, of op een druk (familie-)feestje, drukke 
stad etc. Dat helpt. Bijvoorbeeld: bij inademen: buik 
omhoog, borst omhoog, bij uitademen: buik omlaag, 
borst omlaag. 

•	 Vooral in het begin: RUST! De egostaat was (en is) 
uitputtend. Je lichaam en geest moet echt daarvan 
herstellen. Dat kan wel een paar weken duren, af-
hankelijk van hoe druk je daarvoor was. Doe er (voor 
korte of langere tijd) niet meer aan mee, of je loopt 
jezelf voorbij: je energie volgt net als alles golfbewe-
gingen van dualiteit. Als je meer energie heb, doe er 
wat mee, als je minder energie hebt rust dan. Plan 
niets dat mogelijkerwijze je tot energie benutting 
dwingt in een lagere energie golfbeweging, zoals vast 
werk, zeker niet als dat al nooit je ‘ding’ was. Ga liever 
als zelfstandige werken, of in een eigen bedrijfje waar 
je ook wel gemist kan worden af en toe. Zeg rigoureus 
dingen af die je gepland hebt, als is het op het laatste 
nippertje. Als men daar moeite mee heeft weerspiegelt 
dat alleen de moeite die je er zelf nog mee hebt. Precies 
iets om mee af te rekenen! Zie ook het volgende punt: 

•	 TIJD…. misschien wel de meest lastige van alle il-
lusies… leer om te gaan met tijd. Je illusie heeft tijd 
nodig zich aan te passen aan je nieuwe staat. Inclusief 
je lichaam en je bevattingsvermogen. Er moet nog van 
alles gebeuren, meestal verbeeld in de bewegingen 
van de mensen met wie je contact hebt, zoals familie 
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en vrienden. Jij hebt tijd nodig om te wennen aan je 
staat en zij weerspiegelen dat precies. Soms ben je 
wat harder tegen de delen in jou (verbeeld door die 
anderen) die hardnekkig niet kunnen wennen, of 
kun je er zelfs (tijdelijk) afscheid nemen, soms ben je 
juist wat liever. Je zult meer en meer merken dat dat 
vanzelf gaat. Let wel op de tweede hoofdzaak: dat je 
bij iemand in de buurt diegene voelt. Bijvoorbeeld als 
je in gesprek ‘een vluchtdrang’ voelt dan voel je (een 
onbewust) stuk van die ander wat wil vluchten. 
Alles in je illusie weerspiegelt de staat waarin je (nog) 
bent. En omdat jij tijd nodig hebt, heeft alles in jouw 
illusie dat ook. Het zal zich vormen, gelijk opgaand 
binnen en buiten, omdat binnen en buiten EEN is. 

•	 De begrippen die je op je pad bent tegengekomen kun 
je nu heerlijk gaan uitdiepen. Een van mijn favoriete 
bezigheden in ieder geval. Denk aan het Nu-, Ego- en 
Illusiebegrip. Het moet nog helemaal in je ‘systeem’ 
dalen en je zult merken dat je voor de ‘verlichte’ 
schrijvers die je nu leest je veel meer begrip hebt. 
Een feest (der herkenning) vind ik dat nog steeds. 
Een van de wijste teksten naar mijn mening is de Tao 
Te Ching. Een vette aanrader dus! Het ‘weten’ is er 
al, maar het is mijn ervaring dat het vinden van de 
woorden die er naar wijzen (bewustwording) ook erg 
prettig is. 

•	 Volg niet elke hunch of ingeving ‘in het nu’… De illu-
sie is veels te (energetisch) complex en dat verschuift 
ook nog eens elk moment. Elk nu is een wereld op zich 
(of zoals ik wel eens tweette: “Verlichting is een con-
tinue wederopstanding”). Zeker voor hooggevoelige 
ego’s is het dan ook raadzaam om niet elke gevoelsbe-
stempeling (gedachtes die je gevoel bestempelen) als 
waarheid te zien. Omdat je in ene waarschijnlijk nog 
meer voelt (‘je illusie beweegt volledig door je heen’, 
noem ik het wel eens), kan dat erg onrustig zijn. Kijk 
meer naar patronen en golven. En probeer daar los in 
mee te bewegen en op te deinen. Golven: de dualiteit 
blijft bestaan voor je ego. Dein daar op mee. Patronen: 

Je illusie vertelt je (nog steeds) over deze patronen 
door boodschappen/signalen. Handel steeds spora-
discher. Of zoals de Dao Te Tsing zegt:  ‘De meester 
doet niks en toch blijft niets ongedaan.’ 

•	 Niemand ‘oud’ kan je volgen. Tot je aan je eigen staat 
gewend bent zullen anderen dat ook niet kunnen. 
Gun jezelf, en hun dus, wat tijd. 

•	 Lichaamssensaties. Uiteraard stop je niet met ‘voelen’. 
Maar wat voel je dan? 

1. Een manier om er naar te kijken: alles is energie op-
bouw. Als je iets voelt, wat je voorheen als spanning, 
nervositeit, boosheid, woede of angst zou noemen…. 
weet dat dit een energieopbouw is waar ‘ je wat mee 
moet’. Er ‘moet’ dus kennelijk iets gebeuren, of er staat 
wat te gebeuren waarvoor je energie nodig hebt. Je 
lichaam weet dat allang dus dat maakt zich al klaar. 
Laat dat gewoon komen.

2. je voelt alleen anderen (dit is erg complex, 1. is net 
zo hanteerbaar.). Besef dat je er alleen nog bent voor 
anderen. Dit was uiteraard altijd al zo maar doe er nu 
je voordeel mee: jij hoeft niets meer. Wat je ook doet, 
ja of nee zeggen is precies goed…voor die ander. Dat 
te beseffen geeft veel lucht. Externe conflicten, hoewel 
erg vermoeiend soms,  kunnen je niet meer raken, 
ook al ‘speel’ je natuurlijk soms dat je geraakt wordt. 

•	 Een tip over ziekte, aandoening of pijntjes: Dat wijst 
er veelal op dat je iets hebt laten liggen of laat liggen 
(iets niet doet wat je wel moet doen en andersom, of 
iets niet uitspreken wat je wel moet uitspreken). Ge-
bruik informatie over wezenlijke aandoeningen zoals 
in Het complete handboek Reiki van Sunny Nederlof 
en Bas Buijs (Isbn 978-90-78560-03-6) en De Sleutel 
tot Zelf-bevrijding van Christiane Beerlandt (ISBN 
978-90-75849-32-5). 

•	 Je hebt toegang tot alle wat in de egostaat wordt ge-
noemd: paranormale gaven. Daar is niks ‘niet nor-
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maals’ aan. Deze zijn te leren door oefening, mocht 
het je interesse hebben. 

•	 En nog een heel basic advies: “Resultaten in het nu 
bieden geen garantie voor de toekomst.” Dit lijkt een 
beetje op wat ik eerder schrijf over patronen en gol-
ven, maar ik bedoel dat ‘hoe het nu is, wat je nu voelt’ 
niet voor de eeuwigheid is. Je beseft de ‘waarheid’ 
van het nu meer en meer, maar die waarheid is er ten 
eerste niet (het Ene Ding kun je gewoon niet vatten 
met de mensenhersentjes :-)) en die waarheid kan dus 
elk moment veranderen. Wees vooral daarvan bewust: 
‘om te ervaren’ kun je waarheid hechten aan alles wat 
je wilt, maar besef ten diepste dat je helemaal niets 
weet. Dat is ook wel zo netjes naar anderen in je 
illusie die nogal geneigd zijn om je ‘aan je woord’ te 
houden.
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Er zijn verscheidene middelen die bij zelfonderzoek kunnen helpen.

Deze workshop laat je kennismaken met een van deze middelen: de dialoog (met je zelf) aangaan, maar op zo’n manier 
dat je ‘denken’ je niet voor de gek houdt. (Zie ook de toelichting helemaal onderaan.)

Dat kan in verschillende vormen. We kijken wat het beste bij je past: schrijven of hardop praten.

Twee aspecten zijn van belang:

1. De dialoog wordt ‘buiten jou’ vastgelegd: het schrijven op papier of elektronisch en het praten op opnameappara-
tuur.

2. In de dialoog kom je in een flow/trance waar de dialoog ‘van zelf ’ lijkt te gaan.

Hoe je die ‘andere zelf ’ waarmee je in dialoog gaat noemt is niet van belang: Gids, Ziel, God, Engel, Zielengroep, voor-
ouders, Hoger Zelf, dat maakt niet uit. En meestal komt dit in de dialoog vanzelf naar voren.

De workshop is uitsluitend bedoeld om dit middel van de ‘dialoog (met je zelf)’ te leren, door toelichting en oefenen. 
Maar….het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de inhoud van je dialoog in de workshop met Johan of in de groep te 
delen. Hoewel dat uiteraard wel ‘mag’.

Daarna is er de mogelijkheid om in vervolgsessies begeleiding te krijgen. Net zo lang totdat dat niet meer nodig is en je 
‘op weg’ bent.

Workshop: ‘Dialoog (met jezelf)’ 

Toelichting

De dialoog leidt tot het beantwoorden van de vraag “Wie ben ik?” 
door onbewuste en eerder ongedurfde gedachtes aan je wereld/illusie 
toe te vertrouwen.

Je hebt / je ego heeft feedback nodig en spiegeling om sneller te leren. 
Daarnaast is het mogelijk dat het daadwerkelijk toevertrouwen van 
gedachtespinsels aan papier of de dictafoon meer ‘in gang zet’ dan je 
voor mogelijk houdt: vergelijk ook de Wet van Aantrekking.

De werking van dit alles, dit Leven, van de wereld en de beweging 
daarvan die je waarneemt is vele malen en zelfs oneindig intelligenter 
dan je je kan voorstellen. Daar is geen vat op te krijgen, maar je kan 
er wel gebruik van maken. En daardoor de werking meer en meer te 
gaan zien.

Pas als je jezelf kent kun je anderen leren kennen. En je zelf geven. 
Het geven is hetzelfde als ontvangen. Dat te zien is hetzelfde als te 
zien dat er geen voorwaarden te stellen zijn, noch aan jou noch aan 
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de ander. Al die voorwaarden zijn slechts aangeleerd en bewegen in kaders die anderen hebben opgesteld, uit angst.

Die angsten heb je overgenomen daarbij voorbij gaande aan het Leven dat jij bent (en onvoorwaardelijk wordt weer-
spiegelt in je waarneming (van de wereld).

De dialoog vorm is bedoeld om dat Leven eerst maar eens heel rustig toe te laten. Vertrouw het jezelf toe: ga in dialoog 
met jezelf, niemand anders gaat dat (nog) wat aan.

Het belangrijkste is dat je jezelf durft te laten gaan, dat je alles durft te laten opkomen en vast te leggen. Dat hoeft niet 
gelijk naar buiten, dat kun je gewoon rustig doen op papier, achter de laptop of met een dictafoon.

Laat het stromen en wijs jezelf niet af: als er ‘rare’ dingen naar boven komen laat het gewoon komen en schiet niet gelijk 
in de ontkenning (de ontkenning waar het ego zo van houdt).

Weet dat je bezig bent met het belangrijkste dat er is: je leren kennen. En dat niet alles gelijk ‘waar’ hoeft te zijn.

En als je verder bent, als je meer en meer gaat zien wat de waarheid voor jou is, dan kun je altijd nog besluiten of je er al 
dan niet mee naar buiten treedt. Dat is eerst helemaal niet van belang.

Weet wel dat de ‘waarheden’ die naar boven komen altijd tegenstrijdig lijken met wat je durft te erkennen. Het open 
en eerlijk naar jezelf kijken wordt daardoor erg bemoeilijkt. Er liggen namelijk in onze maatschappij onnoemelijk veel 
‘taboes’ op relaties, familiebanden, werk, geld en lichamelijke/seksuele behoeftes. Of combinaties van deze gebieden.

Voornamelijk houden we rekening met alles en iedereen, maar we gaan daarbij volstrekt voorbij aan onszelf. EN aan 
die ander: we houden (pijn-)patronen in stand. Uit onze eigen angst om wat te verliezen.

Het zal zeker niet makkelijk zijn om de eerste stappen te zetten. En de weerstand zal enorm zijn, maar wat eerst nog 
moeilijk is om te zien wellicht is dat die weerstand in je zelf leeft.

Er is namelijk een groot verschil tussen ‘leren om te gaan met de wereld (je te gedragen)’ en ‘leren je eigen wereld te 
vormen’. Dat laatste is veel moeilijker/enger.

Die weerstand is ZO groot, het ‘wat normaal is’ zit zo diep in je verweven dat je veel aspecten van het leven dat je bent, 
niet eens kunt zien.

En daar is de workshop voor bedoeld: leren om middelen te hanteren om te kijken wat er nu precies in je leeft. Midde-
len die door hun aard de rigide aangeleerde normen en waarden omzeilen.

En veel wat op papier of aan de tape wordt toevertrouwd zie je pas later als waarheid. Je laat als het ware een stroom uit 
je onbewuste lopen die je pas langzaam later zal doorgronden.

Een ding nog: laat je NOOIT zeggen dat er wat mis is met wat naar voren komt!
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Nu 
Leven 
Wij 
Hier

Zonder 
Zin of Zinloos?

Overwegingen die wijzen naar het pad naar Verlichting

©2014 Johan de Jong/Onbestempeld.nl
©Illustraties: Kitty van Dijk
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Inleiding
Leeswijzer

1. Nu
2. Leven

3. Wij
4. Hier

5. Zonder
6. Zin of Zinloos?

Recensies
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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 mole-
cuul, 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 niet-éen ding zijn een illusie. 

Er is slechts Eén Ding en alles wat je waarneemt als meer dan één ding is een illusie.

Ook lichaam.
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’.
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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, Niet-Twee, Nondualiteit, Ontwaken, Verlichting...zijn illusies.

Allemaal illusies én het Ene Ding.

Maar laten we gewoon beginnen bij het eerste dat we voorhanden hebben: Nu.
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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?

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 tijd-tekort dus!
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2. Leven

Leven is al hetgeen je die naam geeft, dat je zo bestempeld?

En het staat tegenover Niet-leven?

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 eind-ervaring.

Vooral ‘werkt’ het Ene Ding door hét ervarings-vehikel 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 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 ex-partner. Denk maar aan die inbreker, aanrander, politici, col-
lega’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, manie-
ren, 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 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.

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. 
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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 niet-verlicht.
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. 

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.

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 
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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 brandsta-
pel! 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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Disclaimer

1. De woorden van Onbestempeld kunnen slechts wijzen naar jouw ‘waarheid’. De waarheid zelf is onmogelijk in woor-
den te vatten. De enige plek waar waarheid te vinden is in het Ene Ding (Leven), en de woorden zijn slechts deel van de 
rest, een illusie dus.

2. In jouw illusie(*) pogen verscheidene mensen woorden te geven aan het diepe besef dat ze hebben van het Ene Ding. 
Hoe goed ze ook hun best doen, het zal ze nimmer lukken dat over te brengen. Ze kunnen er hoogstens naar wijzen, en 
dat doen ze zo goed en zo kwaad als het gaat. Een enkele zin kan jou naar het pad (*) wijzen, verlicht maken, je op het 
pad iets verder helpen of steviger op de weg (en dus niet op het pad) doen belanden.

3. Het is voor iemand onmogelijk om anderen met woorden te overtuigen van het Ene Ding, laat staan te bewijzen 
dat zij weten wat het Ene Ding is. Ze zijn net als jij verlicht, hoewel een persoon nooit verlicht kan zijn, ik gebruik de 
term nu omdat het wel iets duidelijk maakt. Het enige verschil is dat jij je er niet bewust van bent. Dat is werkelijk het 
ENIGE verschil tussen een niet-verlicht en verlicht persoon.

Dat betekent onder andere dat welke eisen jij ook stelt aan de verlichte persoon deze daar nooit aan kan voldoen. Sim-
pelweg omdat ieder persoon uniek is, en niet KAN voldoen aan eisen van anderen. Omdat die eisen bedoeld zijn voor 
de eiser. Die overigens in veel gevallen ook niet aan die eisen kan voldoen, omdat de eisen niet van hem of haar komen, 
maar zijn aangeleerd van anderen.

4. De ‘verlichte mens’ zal niets doen of laten om zich als zodanig te laten beschouwen. Het is slechts aan anderen om 
hem of haar daarin te herkennen en te erkennen. Niettemin zal hij of zij geen twijfel kennen over zijn of haar eigen 
‘staat’.
Voor de rest kan hij of zij alles doen wat een persoon op weg of op pad* ook kan doen. Niets menselijks is hem of haar 
vreemd. Zijn of haar ‘interne beleving’ verschilt evenwel op een heel belangrijk punt met de niet-verlichte persoon: hij 
of zij is niet onzeker en kent geen angst bij wat hij of zij doet.
Hij of zij vraagt zich hoogstens af waarom zijn kleine ik (*) zo reageert in de illusie. Dat is altijd weer afwachten!

(*) Zie Begrippenlijst
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