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Voorwoord
Beschrijven hoe iemand verlicht of wakker kan worden is op één pagina mogelijk. Zelfs in
één korte zin: stel net zo lang vragen totdat je de waarheid vindt. Uiteindelijk zal er in dat
proces een laatste vraag zijn. En na die laatste vraag word je wakker en kun je zeggen dat je
verlicht bent. Zo makkelijk is het. Maar wat zoek je nu eigenlijk? Is het die spirituele
verlichting of bedoel je de Waarheid? En is er dan een verschil en wat is Waarheid eigenlijk?
Is de Waarheid vinden hetzelfde als wakker worden, dus spiritueel ontwaken? Dit boekje
geeft daar duidelijkheid over. Het gaat over de valkuilen en misleidingen bij een zoektocht
naar spirituele verlichting en dat je waarschijnlijk bedoelt dat je zoekt naar de Waarheid. Het
vertelt je vooral waarom verlicht worden een nagenoeg onmogelijke opgave lijkt te zijn en
hoe je toch dat tij kunt keren en werkelijk die Waarheid kunt vinden in een paar jaren flink
aan jezelf werken.
Dit boekje bespreekt twee processen: een moeilijke en een makkelijke. Ik verwacht dat
iedereen de makkelijke manier zal willen, maar ik vertel je alvast dat daar voorwaarden aan
verbonden zijn. De voorwaarde voor de makkelijke route is dat je al een duidelijke motivatie
hebt om wakker te worden: willen weten wat de waarheid is. Als je precies weet wat het is
dat je wilt en dat je ook een onweerstaanbare drang hebt om dat voor elkaar te krijgen, dan
heb je eigenlijk de belangrijkste stap al gezet. Iedere andere reden zal leiden tot een lastige
en moeilijke route. Waarom is die lastig en moeilijk? Je hebt een onjuist en misleidend
verwachtingspatroon en je zult je motivatie om moeten zetten naar het willen weten van die
waarheid. En dat is nou net de lastigste stap in het hele wakker-worden proces. Weet je
zeker dat je op zoek bent naar de waarheid, dan kun je de eerste hoofdstukken rustig
overslaan en meteen door naar ‘Hoe word je wakker?’. Die eerste delen vertellen je alleen
maar over de dwalingen van het Boeddhisme, waarom al die andere motivaties niet werken,
jij nog steeds niet verlicht bent en je het nooit zult worden als je die eerste hoofdstukken
niet leest.
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Inleiding
Spirituele verlichting spreekt menigeen tot de verbeelding. In de westerse wereld is het een
geromantiseerde vorm geworden van de oorspronkelijke oosterse stromingen. Verlichting
heeft door de eeuwen heen een magisch en mystiek imago gekregen dat gedragen en
verkocht wordt door religieuze, spirituele en new-age groepen. Het wordt gebracht als het
ultieme doel in het leven, als zelfverwerkelijking, de ontdekking van het ware zelf. Waar het
in het Boeddhisme gericht is op het verkrijgen van inzicht in de leegte en het oplossen van
het lijden, is in het westen vooral die zelfverwerkelijking het doel.
Vanaf de tweede helft van de 20e eeuw zijn mensen steeds meer op zoek naar zichzelf. De
druk vanuit de maatschappij om meer en sneller te presteren, samen met de programmering
vanuit scholen en overheid, maakte dat men steeds meer behoefte kreeg aan een vluchtweg
uit de mentale wereld. De introductie van oosterse meditatievormen en gevechtstechnieken
gaf een mogelijkheid om de westerse invloeden meer te balanceren. Iets nieuws was
welkom in de naoorlogse jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Het Boeddhisme kent diverse
stromingen en ze werden rond die tijd geïntroduceerd in met name de USA en Europa. De
vermenging met oosterse religies en denkwijzen, zoals het Hindoeïsme of Confucianisme,
maakte het tot een aantrekkelijke weg om in een behoefte aan rust en stressvermindering te
voorzien. Het was meteen een mooie manier om je af te zetten tegen de westerse
maatschappij en kerk door ander inzicht en gedrag en dus andere regels te gaan hanteren.
Het overwaaien van Indiase goeroes versnelde het proces. De positieve effecten van de
meditaties en het inspirerende groepsgevoel dat daarbij ontstond zorgden ervoor dat het
Boeddhisme en het pad van verlichting steeds populairder werden. Maar was men wel op
zoek naar de werkelijke betekenis van verlichting?
Het feit dat in de oosterse wereld al meerdere benaderingen van verlichting bestaan, zegt al
iets over de afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke leer. Je zou kunnen stellen dat die
veranderingen of afwijkingen het resultaat zijn van verbeteringen door de eeuwen heen.
Toch is voor alle stromingen het eindresultaat gelijk: ontwaken door het verkrijgen van
inzicht. Dus als het eindresultaat hetzelfde is, dan zal de weg daar naartoe dus anders
kunnen zijn. Blijkbaar is die weg naar verlichting dus nooit zo duidelijk geweest en is men
voortdurend zoekende geweest. Ook hier is het echter denkbaar dat de bekende en
oorspronkelijke Boeddha’s hun eigen ervaringen en hun gevolgde pad juist hebben
doorgegeven aan anderen, maar dat ze op verschillende manieren hun eindpunt bereikt
hebben. We kunnen dan niet anders concluderen dan dat er verschillende wegen zijn om
verlicht te worden en dat het uiterlijk van het pad dus niet belangrijk is. Ieders pad is anders,
dus is de les misschien om niet naar het pad te kijken. Of misschien dat niet-verlichten het
pad naar verlichting hebben geprobeerd te begrijpen en er daardoor allerlei onzinnige zaken
aan toegevoegd hebben. Waarschijnlijk zijn beide waar. Ik spreek hier met name over het
‘uiterlijk van het pad’, omdat het pad zeker hetzelfde is, alleen dat het door niet-verlichten
van buitenaf wordt gezien als verschillend.
Het grote dilemma dat zowel in het oosten als westen speelt, is dat het bereiken van die
verlichting een moeilijke opgave is. Op een of andere manier moet er een grote inspanning
geleverd worden – soms vele levens lang - en vraagt het enorme discipline en veel
doorzettingsvermogen om door dat proces te gaan. We kennen allemaal wel de beelden van
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monniken in een afgelegen klooster op een hoge berg in de Himalaya of grote groepen
mediterenden in een hal in het westen. Jaren zijn ze er mee bezig. Het is blijkbaar niet even
met een ‘cursus Boeddhisme’ voor elkaar te krijgen. Er zijn vele boeken geschreven over het
Boeddhisme en verlichting in het bijzonder. Toch is het niet mogelijk gebleken dat na al die
jaren van verbeteringen en Boeddhistische studies er een effectieve manier is ontstaan om
even snel die verlichting te bereiken en het in een boek duidelijk over te brengen. Dus wat
maakt het dan zo moeilijk? En waarom zijn er zo vele stromingen in het Boeddhisme die er
allemaal niet in slagen die verlichting goed over te brengen?
In de komende hoofdstukken kun je lezen waarom dat zo is. Ik pretendeer niet de oplossing
voor dit eeuwenoude probleem te hebben gevonden, want die oplossing bestaat namelijk al
net zo lang als dat verlichting bestaat. Dit probleem is allang bekend en iedereen kent het
ook. Het probleem is dat de mens van nature niet in staat is om zijn wereld anders te kunnen
zien dan zoals die wordt voorgesteld. We zijn zodanig geprogrammeerd dat we bepaalde
eigenschappen als noodzakelijk en essentieel zien. Wij hebben bijvoorbeeld behoefte aan
aandacht en liefde. De innerlijke weerstand tegen een proces dat die essentiële zaken van
jou wegneemt, maakt dat het nagenoeg onmogelijk is om je een leven zonder die aspecten
voor te stellen. Kun jij je een werkelijkheid voorstellen waarin liefde klinkklare onzin is? Dat
je het helemaal niet nodig hebt? Dat het je zelfs belemmert om een leven in vrijheid te
ervaren? En al kun je het je voorstellen, waarom zou je dat in godsnaam nou willen? In die
zin zou de eerste les in verlichting zich moeten richten op deze problematiek en dat is waar
ik probeer hier wat aandacht aan te geven. Je zult namelijk zien dat wanneer je eerst de
grootste blokkade - de weerstand tegen die innerlijke programmering - in het proces
wegwerkt, die verlichting helemaal niet meer zo ver weg is.
Dat verlichting iets heel anders is dan mensen denken en de verkeerde richtingaanwijzers –
lees: de moeilijke processen - worden gevolgd om daar te komen, is ook de reden dat ik mijn
ervaringen met je wil delen. Na jaren zoeken in de spirituele wereld merkte ik dat ik geen
stap vooruitkwam. Na twintig jaren mediteren, zoeken, lezen en vele dure cursussen en
trainingen volgen, vertelde iemand mij dat ik op spiritueel gebied nog maar een groen
appeltje was. Ik voelde mij beledigd en wees die persoon direct af. Toch raakte die
opmerking mij omdat ik nog nooit zoiets gehoord had. Hoe kon ik nou na 20 jaren hard
werken aan mijzelf nog steeds een groen appeltje zijn!? Mijn ego was gekrenkt maar ook
geprikkeld en vanuit mijn automatisme volgde ik daarom trainingen bij hem omdat hij toch
iets speciaals had wat de oplossing naar verlichting kon zijn. Want ja, ook ik was op zoek
naar dat ultieme in een menselijk leven; ik moest dat koste wat het kost kunnen bereiken.
Hij zag eruit als een goeroe en deed als een goeroe. Deze goeroe bleek achteraf ook veel
onzin te verkondigen wat helemaal niet nodig is voor dat wakker worden, maar in die groep
ontmoette ik wel iemand anders die in een gesprekje van tien minuten mij de juiste weg
wees. Zo zie je dat iedereen op je weg in het leven een bepaalde functie kan hebben –
zonder dat zij het zelf weten - en dat als je maar goed luistert en kijkt, je echt ook kunt
komen waar je wilt zijn. Nu maakt het mij allemaal niets uit waar ik ben, maar ik dank mijzelf
en de anderen die mij in de juiste richting wezen om hier te komen. Achteraf kan ik alleen
maar met verbazing terugkijken en mij afvragen waarom iemand die wakker kon zijn, mij
niet direct de juiste weg kon wijzen. Ik was inderdaad een groen appeltje, zelfs na 20 jaren,
en dat is nu net het probleem dat je dat niet weet als je dit pad op wilt, maar ik snap dan
niet dat ik zelf moest gaan onderzoeken waarom dat zo was. Ik had graag gezien dat die
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goeroes mij verteld hadden wat ik hier nu opschrijf. Ook om die reden vertel ik je dit
allemaal, want het is onzin dat je het zelf moet gaan ontdekken. En het zou best kunnen zijn
dat die goeroe helemaal niet verlicht was en dus niet in staat was mij de juiste richting te
wijzen. Hoe dan ook, wat ik je hiermee wil vertellen is: kijk niet naar mensen om je heen en
wie ze zijn en waarom ze doen wat ze doen. Kijk en luister niet naar anderen die ergens
anders zijn dan waar jij nu bent. Kijk naar jezelf en gebruik anderen alleen als
richtingaanwijzers in jouw proces. Laat mij voor nu een van je richtingaanwijzers zijn en
vergeet mij daarna.
De komende pagina’s ga ik je vertellen wat klaar zijn is en hoe je door het hele wakkerworden proces kunt gaan. Of beter gezegd, je gaat lezen waarom het wakker worden zo
moeilijk lijkt te zijn en welke effectieve manier er is om in relatief korte tijd wakker te
worden.
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De Poortloze Poort
De Poortloze Poort is een begrip, of beter een paradox, uit het zenboeddhisme en staat
synoniem voor een opmerkelijke ervaring bij het bereiken van spirituele verlichting ofwel
gewoon klaar of wakker zijn in deze wereld. De Poortloze Poort betekent dat de stap om
wakker te worden een onmogelijke opgave lijkt te zijn, maar na het wakker worden het
eenvoudigste blijkt te zijn dat er bestaat. Ofwel, voor het wakker worden is er een poort, na
de verlichting is er geen poort en blijkt die er ook nooit geweest te zijn. Omdat verlichting
een bepaald imago heeft gekregen mede vanuit het verbasterde en naar het westen
geëxporteerde Boeddhisme en dus niet goed (meer) beschrijft wat de staat is waarin je dan
verkeert, spreek ik dan ook liever van klaar of wakker zijn. Ik gebruik in deze teksten de
begrippen ‘verlichting’, ‘wakker worden’ en ‘klaar zijn’ door elkaar, maar bedoel telkens
hetzelfde. Verlichting is hier niet bedoeld als de westerse vorm van zelfverwerkelijking maar
grijpt direct terug op de oorspronkelijke bedoeling van het verkrijgen van inzicht in vorm en
leegte en het bereiken van een eenheidsbewustzijn. Ook dat ‘eenheidsbewustzijn’ heeft
inmiddels een modern jasje gekregen en omvat mysterieuze en magische vormen tot aan
speciaal Godsbewustzijn toe. Het oorspronkelijke eenheidsbewustzijn bedoelt maar één ding
en dat is werkelijk het inzicht dat alles-één-is, of nog beter alles-is-niets. En in essentie is
wakker-worden dat je permanent bewust bent van dat inzicht. Eenmaal wakker val je niet
meer in slaap.
Die stap naar klaar zijn – het verlicht worden – kan dus worden verbeeld als een poort met
een hele dikke onverwoestbare deur. Je ziet het als een doorgang, een toegang, een
overgang, maar niet als iets waar je zomaar even doorheen gaat. Het is als een deur die pas
na heel veel inspanning en met grote krachten is te doorbreken. Althans, dat is wat je
verteld wordt als je het pad van verlichting wil opgaan. Maar de ervaring is dat op het
moment dat je klaar bent, het blijkt dat er helemaal geen deur was en dat je die alleen maar
bedacht had. Die Poort is niet meer dan een illusie waarvan je denkt dat het waar is. Dan
wordt duidelijk dat je de verhalen van anderen in jouw leven – van je ouders, leraren op
school, uit boeken en kerken - zo intens geloofde dat je niet beter wist dan dat jouw huidige
wereld de enige echte werkelijkheid is. Iedereen praat over dezelfde wereld, dus dan zal dat
ook wel de werkelijkheid zijn. Van kinds af aan neem je dat aan en je twijfelt maar zelden of
dat echt zo is. Je gelooft ook nu nog dat die poort echt bestaat anders was je dit niet aan het
lezen. Als je dan eenmaal door die zelfbedachte poort gaat en je vervolgens geen deur
achter je ziet, dan kun je niet anders dan breed glimlachen omdat je dan namelijk ook
meteen weet wat die Poortloze Poort betekent. Het grappige eraan is ook dat als je er
eenmaal doorheen bent er dus ook geen deur is om terug te gaan. Je kunt niet terug, maar
dat is ook echt iets wat je niet meer zou willen.
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Wakker worden is moeilijk
Verlichting of wakker worden
Verlichting heeft door de eeuwen heen een magisch imago gekregen dat gedragen en
verkocht wordt door spirituele instanties. Het zou een staat zijn die alleen de allerbesten
bereiken. Precies iets voor een zelfzuchtig ego: iets bereiken en boven anderen uitstijgen. ‘Ik
ben verlicht en jij niet’, ‘ik heb iets speciaals bereikt en dus moet je naar mij opkijken’. En als
dat niet de reden is om eraan te beginnen, zijn het wel de verhalen over één worden met
God en een soort Jezus te worden die het met iedereen en de hele wereld goed voor heeft.
Althans, dat is zo ongeveer het beeld dat de meesten mensen in de westerse wereld hebben
als je ze ernaar vraagt wat het is. Wat meer subtiel zullen de meesten zeggen dat ze het zien
als een stap naar een beter mens te zijn en bijdragen aan de spirituele ontwikkeling van de
mens op aarde, karma inlossen en het wiel van reïncarnatie laten stoppen.
Veel mensen gaan het spirituele pad op – wat dat ook moge zijn - om te werken aan zichzelf,
het vergroten van zelfvertrouwen, angsten of pijn beheersen of overwinnen, trauma’s
oplossen, werken aan eenzaamheid of deugdzaamheid, ontleden en controleren van
gedachten en emoties, onderzoeken van de ziel of werken aan je karma. Allemaal prima
voor je ego, maar je wordt er niet wakker van. Mijn ervaring is dat als ik dit uitleg aan
anderen ze niet begrijpen en geloven wat ik zeg. Dus lees deze alinea verschillende keren
totdat je goed begrijpt wat ik hier zeg: alle manieren om aan jezelf te werken of een beter of
fijner mens te worden, hebben geen enkele zin en leveren geen enkele bijdrage aan wakker
worden!
Opvallend is dat er veel verschillende manieren blijken te zijn om uit te leggen wat die
verlichting is. De meeste mensen benoemen verlichting als datgene dat ze zelf ervan maken
en wat ze zouden willen bereiken. Ze gebruiken dan altijd woorden door elkaar die ze in
boeken hebben gelezen of die anderen ze ingefluisterd hebben. Daarbij komt dat mensen
ook een heel speciaal beeld hebben van iemand die verlicht is. Vaak wordt zo iemand gezien
als een supermens of minstens iemand die met veel charisma en aanzien door het leven
gaat, de goeroe. Al die Boeddhabeelden in huiskamers maken het dan ook nog eens lastiger
om iets anders te zien dan dat je dan de hele dag in lotushouding door het leven gaat. Die
subtiele glimlach klopt overigens wel. Helaas komt het maar zelden voor dat iemand precies
weet wat het is. En dat is ook wel begrijpelijk want het is gewoon moeilijk uit te leggen wat
en waar je bent als je wakker bent. Het is net zoiets als een blinde uitleggen wat de kleur
rood is. Oftewel, die enkele boeken over de werkelijke verlichting en wat het is, zijn
onbegrijpelijk omdat ze een onbekende vreemde wereld beschrijven; mooie verhalen maar
wie gelooft nou dat zoiets kan bestaan? Dat is ook de reden dat ik niet precies vertel wat je
bereikt en ervaart als je eenmaal wakker bent, want dat heeft toch geen zin en is ook nooit
het doel van wakker worden. Ik doe wel een poging in het hoofdstuk ‘Klaar zijn’, maar dat is
toch allemaal onzin totdat je zelf wakker bent. En daarna trouwens ook nog.
Het Boeddhisme wordt gezien als de bron als het verlichting betreft. Het heeft een lange
geschiedenis en zoals eerder beschreven zijn er door de eeuwen heen verschillende
stromingen ontstaan. Toch zit er wel een algemene deler in en beschrijft het Boeddhisme
allerlei regeltjes voor het pad naar verlichting; de edele waarheden en het edele
achtvoudige pad, zoals bijvoorbeeld juist handelen en juist denken. Ik ga je hier laten zien
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dat dit juist iedereen op het verkeerde been zet. Niet dat die regeltjes verkeerd of onjuist
zijn, maar het richt zich vooral op een beter mens te worden wat vervolgens zou moeten
leiden tot die gewenste verlichting. Dat is in ieder geval het beeld dat mensen die eraan
willen beginnen ervan hebben. Daardoor gaat dat pad naar verlichting heel lang duren
omdat je al aan het begin van het pad de verkeerde afslag neemt; je neemt de
eerdergenoemde moeilijke weg.
Als zovelen het pad naar verlichting al opgegaan zijn, zouden er ondertussen na al die
eeuwen mediteren op hoge bergen al vele duizenden verlichten moeten zijn geweest die de
truc konden perfectioneren en doorgeven en dat er ook nu velen onder ons zouden moeten
zijn. Maar dat is dus niet het geval. De staat die ooit door een Boeddha als verlichting werd
omschreven zal vast wel vanuit die staat verteld zijn. Zo’n Boeddha komt dan best relaxed
over en je ziet hoe ogenschijnlijk makkelijk hij door het leven gaat. Hij maakt nergens meer
een probleem van. En als je bedenkt dat je inderdaad met minder moeite door deze lastige
en pijnlijke wereld heenloopt dan is het al snel iets wat iedereen wil. Het rare eraan is dat ze
in het verleden - en nu dus ook nog - die Boeddha zijn gaan imiteren in de verwachting dat
ze dan ook verlicht zouden worden. Kijk maar eens hoeveel mensen in lotushouding aan het
mediteren zijn. Ze denken dat die houding een voorwaarde is om sneller verlicht te worden.
De mensen die de bekendste Boeddha (Siddhartha Gautama) zelf nog gekend hebben, zullen
van hem vast wel doorgekregen hebben wat verlichting precies is en wat je ervoor moet
doen. Maar ik verwacht – toen ze hoorden wat Gautama had ervaren en wat hij ervoor had
gedaan en vooral moest laten - dat de meesten er geen zin in hadden hun bekende Aardse
leven vaarwel te zeggen, want dat zou de consequentie zijn. De Verlichte imiteren is dan een
goed alternatief, wel de lusten en niet de lasten, maar helaas werkt dat dus niet. Je elke
zondag aan een kruis laten nagelen om dichter bij God te komen doet toch ook niemand?
Althans, ik raad het niet aan. Enkele generaties na Gautama waren zijn mondelinge
overleveringen vast zodanig vermengd met zelfzuchtige zaken en het Hindoeïsme dat vanaf
dat moment de hele essentie van de verlichtingsleer al verloren was. De vele stromingen in
het Boeddhisme laten zien dat mensen er in de tijd van alles van hebben gemaakt en dus zelf
zijn gaan experimenteren. Blijkbaar waren ze niet overtuigd dat wat Gautama ze had verteld
al de enige en juiste route op het pad was. Wat zou nou toch die reden kunnen zijn geweest
dat ze aan zijn leringen hebben getwijfeld? Dachten ze misschien dat die Gautama geen
slimme jongen was en er een makkelijkere route zou moeten zijn? Ik kan alleen maar gissen,
maar denk dat op een gegeven moment niet-verlichten andere niet-verlichten leerden hoe
ze verlicht moesten worden. Je snapt wel dat dat een onmogelijke situatie is en ‘het pad van
verlichting’ iets heel anders ging worden dan wat het oorspronkelijk was. Er wordt vaak
gezegd van leringen of stromingen dat ze zuiver gehouden moeten worden. Maar wie vertelt
ons dat ze nog zuiver zijn als ze ons worden voorgeschoteld, zeker als je weet dat er
verschillende vormen zijn ontstaan? Wie bepaalt dat iets oorspronkelijk en zuiver is? Precies,
degene die het jou vandaag wil verkopen. ‘Zuiver’ klinkt aantrekkelijk en maakt het een
geweldig marketingconcept en daarom verkoopt spiritualiteit nog steeds als de beste.
Verlichting lijkt voor velen een gewild iets te zijn zonder dat ze precies weten wat het is.
Maar de verhalen erover beloven een beter leven, een leven met minder zorgen en angsten.
Dat is wat iedereen najaagt in dit leven: weg van de pijn, op weg naar blijdschap en geluk.
Het heeft niet zo veel zin om precies na te gaan waar het fout ging met de verlichtingsleer.
Het feit dat verlichting nu anders gezien wordt dan wat het daadwerkelijk is, maakt dat het
Spirituele-Verlichting.nl

10

nagenoeg onmogelijk is geworden het te bereiken. Vergelijk het met als je een brood wilt
kopen, je daarvoor naar de fietsenmaker gaat. Dit klinkt absurd, maar dat is wel wat er
gebeurt in de hedendaagse spirituele wereld.
Ik zal het vaker herhalen, maar wakker worden is niets meer of minder dan erachter komen
wat er waar is in jouw leven en jouw wereld, dus erachter komen wat de waarheid is. Als je
die puzzel hebt opgelost ben je verlicht. Het heeft helemaal niets te maken met een ander of
beter mens te worden. De motivatie van de meesten om die verlichting te bereiken, is heel
anders dan de waarheid achterhalen. En dat is dan de reden dat het vroeg of laat in het
proces tegen gaat vallen en het bereiken van die verlichting het moeilijkste lijkt te zijn dat er
is. De poort heeft dan een ondoordringbare deur in zich die door tegenslagen alleen maar
dikker wordt. Als je echter de motivatie verandert en precies toepast, zul je zien dat die
poort kan verdwijnen.

Angst
Nadenken over wat werkelijk waar is, daar gaat het dus om. Hierbij denk je nu bijvoorbeeld
als eerste aan de berichten in de kranten en nepnieuws. Maar dat is niet wat ik bedoel. Dan
denk je vervolgens wat groter en misschien aan feiten die gepresenteerd worden als waar.
Onze menselijke geschiedenis bijvoorbeeld. Veel is geschreven in geschiedenisboeken, maar
is het allemaal wel waar? We weten dat de geschiedenis werd geschreven door de groep
mensen die een oorlog had gewonnen. Kans is groot dat er wat anders had gestaan als de
andere partij of andere religie had gewonnen. Is waarheid dus afhankelijk van wie het
opschrijft? Dit is al zo’n klassieke denkfout zoals je zult gaan zien. Of je gaat filosoferen over
de waarheid van het heelal. Is het geschapen door een Creator? Zijn we werkelijk wel naar
de Maan geweest en is de Aarde plat? Een platte Aarde lijkt echt iets voor een Creatorscenario. Maar wat is er dan buiten die platte Aarde als het heelal met al die sterren en
planeten niet werkelijk bestaat? En de andere kant: wat bestond er ooit vóór de Big Bang en
hoe zal het heelal er uit zien over 1000 miljard jaren. Wat is er eigenlijk waar van al die
wetenschappelijke theorieën? Is een theorie werkelijk waar als die is aangetoond door een
door mensen bedacht experiment of meting? Een mens bedenkt iets, gaat het zelf testen en
verklaart vervolgens dat het waar is. Als je erover nadenkt, dan klopt het toch niet helemaal.
Wie zijn wij en waar komen we vandaan? En een nog belangrijkere vraag waar wij ons vooral
over druk maken: waar gaan we naartoe? Hoe ziet de dag van morgen eruit? Is het waar dat
de toekomst onbekend is of ligt alles wat er gebeurt in het universum vast in een
lotsbestemming. Dit soort onderwerpen zijn inderdaad een onderdeel in het proces dat je
tegen zal komen, maar dit is nog maar het begin. Wat ik bedoel met wakker-worden is nog
een stap verder en is bijvoorbeeld de vraag hoe jij weet dat er echt een universum bestaat?
Heb je er wel eens aan gedacht dat dat universum – een oneindig heelal of platte Aarde
binnen een koepel - misschien helemaal niet bestaat? Zou het mogelijk zijn dat je alleen
maar denkt dat het bestaat? En wat is dan dat ‘bestaan’? Is ‘bestaan’ niet meer dan een
gedachte van onze fantasie of dromen? Wat betekent het eigenlijk dat iets wel of niet
bestaat? Als er in het begin van de tijd niets bestond, hoe kan dan iets ontstaan uit niets?
Wat is er nu waar? Bestaat het universum echt of bedenk ik het maar? Hoe weet jij wat van
beide de waarheid is? Dat is wat ik bedoel met nadenken over de werkelijkheid en waarheid.
Dit zijn vragen waar filosofen in de oudheid al mee worstelden. Natuurlijk zijn dit dé
levensvragen. Maar ze zijn te beantwoorden, alleen vraagt dat een hele andere kijk op de
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wereld waar normaal gesproken niemand aan wil beginnen. Dat is ook waar die filosofen
over struikelden maar een Boeddha de deur simpel kan openen.
Het magische en dus het aantrekkelijke van klaar zijn, is inderdaad dat die rare vragen
beantwoord zijn. Waarschijnlijk niet het antwoord dat je nu zou verwachten, maar er is wel
een antwoord. Het voorgaande maakt dan ook dat ik je nieuwsgierigheid prikkel en je heel
graag wilt weten wat dat antwoord dan is. Want ik weet blijkbaar iets dat jij ook wilt weten
en dat geeft je een bepaalde drang om dat ook te willen weten. Dat maakt dat mensen in
het verleden en nu graag die verlichting willen, want ze denken dan dat hun vragen worden
beantwoord en daardoor het leven minder onzeker kan maken. Ze willen net zo relaxed zijn
als die Boeddha. En dat is dan precies wat er gebeurt als verlichting gepromoot wordt. Het
klinkt als iets magisch en mysterieus en degene die verlicht zijn hebben ogenschijnlijk een
beter leven en dus wil jij het ook. En wat is nu de echte reden dat je dat wilt? Het simpele
antwoord is: angst.

Het ego is jouw angst
Zolang je niet klaar of verlicht bent wordt je leven geleid en beheerst door hebzucht en
zelfzucht. Dat is de essentie van de mens. Je kunt nog zo’n goed en weldenkend mens zijn,
hebzucht is je basis. Daarmee zeg ik niet dat het een negatieve houding of eigenschap is,
maar dat het gewoon de natuur van de mens is om vooruit te gaan, iets te willen, iets te
bereiken. Je bent voortdurend ontevreden en je wilt in ieder geval anders zijn dan je nu bent
en daar heb je iets voor nodig. Hebzucht is de drijfveer en het feit dat je dit boekje leest is
daar misschien een aanwijzing voor. Je hebt het idee dat het je ergens kan brengen waar je
nu nog niet bent. Dus je wilt jezelf of de omstandigheden van je leven veranderen. Jezelf
volledig accepteren zoals je nu bent zou een oplossing zijn, maar dat is nagenoeg onmogelijk
omdat die hebzucht jou controleert en niet andersom. En misschien lukt het je om jezelf te
accepteren, maar kun je op dit moment ook de hele wereld om je heen onvoorwaardelijk
accepteren? Waarom wil je invloed uitoefenen op je omgeving? Waarom oordeel je over
goed en slecht? Waarom laat je je gedrag of mening leiden door de mensen en dingen om je
heen? Alleen met wakker worden kun je bereiken dat die hebzucht verdwijnt. Daarom snap
ik ook wel dat hebzucht als thema in het Boeddhisme zo prominent aanwezig is. Zonder
hebzucht ben je namelijk verlicht. Dus wordt gedacht: werk aan het laten verdwijnen van die
hebzucht. De hebzucht in jou wordt vaak uitgelegd als jouw ego dat iets wil hebben of
bereiken. Het ego wordt dan gezien als een aparte persoonlijkheid, als een karakter in jou
die dat veroorzaakt en die moet dus de kop worden ingedrukt. Iedereen wil een paradijs op
Aarde bereiken, iedereen wil van zijn lichamelijke of emotionele pijnen en angsten af,
iedereen wil zonder angsten leven. Ja, inderdaad, je bent van al die dingen af als je verlicht
bent maar een paradijs op Aarde is het echt niet. Dat is misschien wel de grootste illusie die
ze je voorhouden vanuit de spirituele wereld. Mensen willen verlichting omdat ze denken
dat dat hun pijn zal verlichten en het ze minder angstig maakt. Iets anders dat hetzelfde
resultaat zou geven, zouden ze net zo goed najagen. Mensen willen niet verlicht worden om
de waarheid van het leven te achterhalen. Nee, ze zien iets heel anders in die verlichting:
een pijnstiller.
Angst is een fantastisch aspect dat in jou zit en waarvan je gelooft dat het bestaat. Dus
iedereen is zijn hele leven bezig met die angst en hoe je ermee om kunt gaan. In de meeste
gevallen wordt angst ontkend of anders maar geaccepteerd. Angst is bedacht en is niets
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meer dan een basale uiting van jouw gedachten. Verlichting lijkt dan een mogelijkheid om
daarvan af te komen. Beter is het om in te zien dat angst niet kan bestaan. Zodra je dat ziet
verdwijnt hij ook. Maar ja, als dat makkelijk kan, waarom is iedereen dan nog steeds zo
angstig?
Dit is misschien wel het belangrijkste van het hele verlichtingsverhaal: alles dat in jou leeft,
bedenk je zelf en niets van wat je denkt is waar. Je bedenkt dus ook je eigen ego. Dat
permanent kunnen inzien en integreren noemen we verlichting. Maar niemand wil weten
dat niets waar is. Het is ontkenning van het leven en van jou als persoon. Dat idee omarmen
zou een ware zelfmoord zijn. Dat idee van zelfmoord, fysiek en mentaal, is wat niemand wil
weten en dus creëert dat angst in ons. Het geloof opzeggen dat iets werkelijk bestaat, maakt
het wakker worden een nagenoeg onmogelijk begaanbare weg als het wegwerken van
angsten de motivatie is. Dat is de reden dat eigenlijk iedereen vroeg of laat afhaakt.
Je ego wil verandering in dit leven en dat is vooral weg van de angsten en pijnen; elke dag
moet een feest zijn. En bezig zijn om daarvan af te komen geeft je al een goed gevoel. Het
ego zoekt iets om zichzelf te ontkennen. De verwachting en hoop dat je ooit van pijn verlost
zal zijn, laat het leven al wat minder erg zijn. Jij bent misschien dan wat minder bang dan al
die anderen. Je ego is blij, voor nu. Je went aan je nieuwe toestand en het idee dat je wat
minder pijn hebt, wat natuurlijk niet waar is, en dus zoek je even later weer het volgende
shot met pijnstiller. Dus mensen blijven zoeken maar willen niet de oplossing vinden. Want
de oplossing zelf blijkt namelijk veel pijnlijker dan je huidige leven. Dat is een gegeven dat in
ieder mens aanwezig is. Dat is wat ze bedoelen dat iedereen ook de waarheid in zich heeft.
Iedereen weet donders goed dat het hele leven niet klopt zoals het je verteld is, maar je
(ego) bedenkt van alles om die waarheid maar niet te hoeven zien.

Waar ben je bang voor?
Jij – jouw ego - wil van die altijd aanwezige angst af, maar het ego bestaat juist bij de gratie
van die angst. Het ego blokkeert als het ware elke gedachte die jij hebt over jouw interne
weten dat er niets waar is in deze wereld. Je wilt niet weten dat niets waar is en dus bedenk
je iets om dat niet te hoeven zien: je ego. Vanbinnen weet je dat er niets waar is en dat zul je
nooit willen erkennen omdat het veel te eng is. Jij bent dat ego, dus jij bent jouw angst. En
jouw ego – jouw gedachten - is bang dat jij de angst in jezelf zal overwinnen. Dat zal het ego
nooit toestaan want dat is gewoon zelfmoord in de ogen van het ego. Jouw interne
stemmetje zal van alles bedenken om je daarvan af te houden. En daar ben je dan echt de
hele dag – onbewust – mee bezig. Je bent bang voor de waarheid. Jouw ego is helemaal niet
geïnteresseerd in de waarheid. Integendeel. Dat ego van jou wil doen alsof maar zal nooit
zichzelf afbreken – dus een spirituele zelfmoord plegen – om jou je zin te geven. Jij bent je
ego omdat je gelooft dat het bestaat. Pas op het moment dat je weet dat je zelf je ego
bedenkt, kun je de stap maken omdat je dan weet dat er niets te vermoorden is. Maar
weten dat je zelf alles bedenkt is een onderdeel van het zoeken naar de waarheid van het
leven.
Als die angst toch in jou bestaat - voor nu is dit gewoon jouw waarheid - dan zul je moeten
kijken waarop die illusie van angst gebaseerd is. Bang zijn voor de waarheid zegt je
waarschijnlijk nu nog niets omdat het niet concreet is wat ik daarmee bedoel. Ik breng het
met een zekere stelligheid dat angst de basisemotie is van alle mensen. Je zult het misschien
niet direct erkennen dat je in je hele wezen bang bent, maar alles wat je de hele dag doet
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heeft te maken met die voortdurende angst. Van jongs af aan is je geleerd dat het leven vol
onzekerheden zit. Je bent bijvoorbeeld bang geen eten te krijgen, en dat is al vanaf dat je
geboren bent. Of dat je alleen gelaten wordt als kind. Maar dat zijn natuurlijke angsten die
te maken hebben met overleven. In principe is dat ook onzin, maar voor nu nemen we even
aan dat overleven een primaire en noodzakelijke reactie is. Ik bedoel hier vooral de afgeleide
angsten voor overleving die zich in jouw nestelen terwijl je opgroeit. Je bent bang afgewezen
te worden en je wilt daarom vooral ook aardig gevonden worden. Je wilt ergens bij horen en
neemt dan vaak op de koop toe dat een groep niet helemaal is wat je wilt, maar als ze jou
erbij willen hebben dan ben je al blij. Denk aan de school en de groepjes die zich vormden of
dat je zo bang was dat je zelf maar een groepje startte. Als je maar ergens bij hoort. En zo
gaat dat ook bij familie en later met je partner en je eventuele kinderen. Iedereen is zo druk
bezig maar te zorgen dat iedereen elkaar maar leuk vindt, niet de verkeerde dingen te
zeggen en iedereen moet maar blij, gezond en gelukkig zijn. Je gaat conflicten uit de weg en
durft niet te zeggen wat je eigenlijk wilt. Want als blijkt dat jouw omgeving je mening niet wil
accepteren, dan zou je kunnen worden afgewezen met als gevolg dat je zielig en alleen
achterblijft. Niemand vindt je dan nog aardig. Dus dan maar liever je mond houden of
iedereen maar naar de mond praten. Of je bent zo bang dat je juist agressief wordt en in de
aanval gaat. Je kleedt je om op te vallen en complimenten te krijgen, ook om weer aardig
gevonden te worden. Je streeft naar een goede baan met aanzien en een goed salaris zodat
je ouders trots op je kunnen zijn. Want acceptatie door je ouders was altijd al wat je voor
elkaar wilde krijgen. En meer bezitten dan een ander geeft je ook een goed gevoel. Controle
hebben over de omgeving en dus andere mensen, is niets meer dan de ontwikkeling van
macht, die voortvloeit uit angst om zelf gecontroleerd of afgewezen te worden. Het strijden
voor vrijheid of het milieu is precies hetzelfde. Alle oorlogen ontstaan uit onzekerheid en
angst. Onzekerheden over bijvoorbeeld geld, status, macht, uiterlijk en aandacht leiden ons
leven. Dat speelt naar onze partners, kinderen, vrienden, familie, collega’s en zelfs bij
onbekenden die we op straat tegenkomen. Maar het speelt vooral binnen in jou.
Waar ben je eigenlijk bang voor? Om dood te gaan? Om pijn te lijden? Om alleen te zijn? Of
al die dingen samen? Je bent bang om iets kwijt te raken, je leven, je gevoel voor vrijheid of
wat dan ook? Je hele leven ken je dingen daarom waarde toe. Dat doe je omdat je denkt dat
je ze nodig hebt om te overleven. Je verzamelt mensen om je heen in de hoop dat je
geholpen wordt als er iets gebeurt. Je verzamelt dingen om je heen opdat ze misschien
ingeruild kunnen worden voor bijvoorbeeld eten als jou iets overkomt. Dus mensen
compenseren de hele dag door in de verwachting dat het iets kan bijdragen aan het
overleven en het verzachten van pijn. Je kent waarde toe aan iets dat de illusie van
zekerheid voedt. Die illusie van zekerheid creëert dan ook een illusie van hoop. Het gezegde
‘hoop doet leven’ kun je wel heel letterlijk nemen. Je vastklampen aan een sprankje hoop
doe je zelfs door foto’s van leuke momenten te bewaren. Foto’s met vervelende
herinneringen kijken we zelden, juist omdat het iets van die waarheid laat zien. Ja, denk
maar eens na waarom je alleen van leuke momenten foto’s neemt en je er vooral ook aardig
en lachend op moet staan. Hoop is niets meer dan een lot uit de loterij waarvan je denkt dat
als je het nodig hebt de hoofdprijs erop zal vallen. Bidden is net zoiets, hopen dat God je
helpt op het moment dat je het echt nodig denkt te hebben. Een goed gevoel krijgen
verzacht de pijn en de angst is dan weer wat minder geworden. Daar doe je het allemaal
voor. En daar ben je dus de hele dag mee bezig. Als die hoop, mensen of dingen wegvallen,
denk je dat het slechter gaat en de kans op pijn of de dood daarmee toeneemt. Maar wat er
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eigenlijk gebeurt is dat die ene enge waarheid dichterbij komt. Daarom willen mensen ook
steeds meer en zijn ze nooit tevreden, alleen maar om de buffer tussen de illusie en die
waarheid zo groot mogelijk maken. Het is als een verslaving aan pijnstillers. Het ego zorgt
ervoor dat je die dingen gaat krijgen en dat je mensen om je heen hebt die jou accepteren.
Jij denkt dat dat veiligheid waarborgt. Maar niets is minder waar. Vraag jezelf eens af
waarom je al die spullen en mensen om je heen hebt. Wat zou dan je antwoord zijn? Wat als
dat alles morgen er niet meer zou zijn, ga je dan dood? Je zal waarschijnlijk zeggen dat je
best wel zonder die mensen en dingen kan. Maar het is net als stoppen met een verslaving:
zolang datgene dat je verslaafd maakt er nog is, kun je je best voorstellen dat je zonder kunt.
Maar is dat echt zo op het moment dat je stappen onderneemt om afscheid te nemen van
die mensen en dingen? Stel je eens voor dat je een proces start waarbij alle hoop verloren
gaat? Dit is precies waarom mensen afhaken vlak nadat ze begonnen zijn met het wakkerworden-proces. Echt stoppen met waarde toekennen aan alles om je heen is het lastigste
dat er is als je handelt vanuit angst.
De moeilijkheid zit hem dus in het opgeven van je geloof in alles wat je nu kent en denkt te
weten. Jouw hele leven is gebaseerd op een opeenstapeling van geloofsmomenten vanaf je
geboorte. Dat creëerde langzaam jouw huidige werkelijkheid. Omdat dit een langdurig
diepgaand proces is geweest van indoctrinatie en programmering door jouw omgeving, ben
je nu niet meer in staat om de wereld anders te zien dan hij misschien is. Je ontkent stellig
dat er een andere werkelijkheid zou kunnen bestaan dan je nu ervaart. Je weet dat anderen
de wereld heel anders kunnen zien dan jij en toch houd je vast aan jouw wereldbeeld als
zijnde de enige werkelijkheid. Hoe komt het toch dat jij dan altijd gelijk hebt en die anderen
niet? Je bent opgegroeid met kennis en emoties van anderen. Er is maar weinig of misschien
wel helemaal niets dat je zelf ooit bedacht of gecreëerd hebt. Elk woord en elke emotie die
je kent is geleerd van een ander. Het instorten van dat kaartenhuis waarop jouw
werkelijkheid is gebaseerd, zou betekenen dat je geen enkele referentie of alternatief meer
hebt en je leven dus leeg is. Ofwel, je bent bang alles te verliezen wat je nu hebt ook al weet
je diep vanbinnen dat jouw wereldbeeld én dat van anderen maar een illusie is. De realiteit
van het wakker worden is dat je gegarandeerd alles anders zult gaan ervaren dan je nu doet.
In die zin zul je alles verliezen. Niets is meer zeker als je door die poortloze poort heen wilt
gaan, alle hoop gaat verloren. En daarmee zie je dus hoe dik die deur in die poort is.
Iedereen wil het, maar niemand wil de prijs betalen.

Ben jij de enige?
Als je weer eens een (spirituele) bijeenkomst of cursus bijwoont, vraag daar dan eens aan
wat mensen waarom ze daar zijn. En waarom ben jij daar? Zeker weten dat iedereen die
daar is, iets wil verkrijgen. Iedereen is daar vanuit hebzucht. Er is daar iets dat van waarde
kan zijn. Iets dat hun ego nodig heeft om de illusie overeind te houden. Als ze niks nodig
hadden, waarom zouden ze dan daar naartoe gaan? En als iemand het woord ‘verlichting’
antwoordt, vraag dan eens aan die persoon wat daar mee bedoeld wordt. Waarom wil die
persoon verlicht worden? Waarom willen mensen dingen waarvan ze niet eens goed weten
wat het is? Hoeveel mensen kennen zij zelf die verlicht zijn? En hoe zeker weten ze dat die
mensen ook werkelijk verlicht zijn? Accepteer niet de eerste uitleg of een opsomming van
enkele geweldige eigenschappen, maar vraag door. Waarom praten ze met rare termen als
permanent non-dualistisch bewustzijn, eenheids- of Godsbewustzijn? Wat is dat en waarom
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willen ze dat? Waarom wil iemand dicht bij God staan en geloven in een Jezus, Boeddha of
Allah? Wat levert het ze op? Wat compenseert het? Welke waarde kennen zij eraan toe?
Angst is dus de drijfveer om te leven zoals je nu leeft. En het is iets heel anders dan de dood
waar je bang voor bent. Je wilt namelijk helemaal niet weten dat deze wereld en jouw God
misschien niet bestaan, je wilt niet horen dat je helemaal alleen in deze wereld staat, je wilt
niet ervaren hoe het is dat je ouders en geliefden niets meer zijn dan een illusie. De angst
voor die andere werkelijkheid is zo groot dat je die wegstopt en dus een schijnwerkelijkheid
creëert. Een schijnwerkelijkheid waarin je nog steeds even bang bent maar iedereen om je
heen doet het ook en met zijn allen doen we alsof het een groot feest is. Je bent niet de
enige, want iedereen is zo. Dat stemt gerust en geeft je het idee dat het dan ook de
werkelijkheid is. Dat maakt dat mensen graag ergens bij horen want ze bevestigen
voortdurend naar elkaar wat ze willen geloven. Twijfelen aan die waarheid wordt dan ook
niet geaccepteerd door de mensen om je heen. Twijfelaars ondermijnen het groepsgeloof en
moeten worden gestraft. Dus die boodschap om vooral niet te twijfelen aan wat je gelooft,
wordt er van jongs af aan goed ingeramd. De consequenties bij twijfel worden tot aan de
dood toe voorgeschoteld. En als je medegelovigen je niet omleggen, dan is het wel hetzelfde
oordeel door jouw of hun God op een later moment. Geen wonder dat iedereen netjes zijn
geloof belijdt. En ik bedoel hier niet alleen het religieus geloof. Mensen die de wereld iets
anders zien dan het algemene wereldbeeld worden als ketters gezien. In de westerse wereld
mag je wel anders denken, bijvoorbeeld dat ‘9/11’ een vooropgezet plan van de USA zelf
was, dat oorlogen gerechtvaardigd worden met smoesjes over massavernietigingswapens,
de Aarde niet rond maar plat is. Maar dat uitspreken naar anderen of publiceren, leidt tot
enorme weerstand en zelfs in het Westen word je dan voor ketter uitgemaakt. In andere
landen word je zelfs al opgehangen omdat je anders denkt… Inderdaad, we leven in een
wereld vol met angst en daar doe jij vrolijk aan mee. En vanwege die diepe angst maken we
er dan maar een feest van met alle fantasieën die we ervoor bedacht hebben. Ontkenning
helpt dan erg goed. En als dat feest niet hier op Aarde blijkt te zijn – want niemand die dat
wil geloven omdat het al millennia hier een puinhoop is – dan heeft men bedacht dat er een
niet-verifieerbaar Hiernamaals bestaat of een eeuwigdurend paradijs met engelen of
maagden. Fantasie is grenzeloos. En aan jou dan de vraag: is jouw geloof – in wat dan ook de enige waarheid en hoe weet je dat zo zeker? Omdat anderen jou een mooi verhaal
hebben verteld en ze het zelf geloven, omdat je het zelf zo graag wilt geloven, is het
daarmee dan ook waar?

Toch maar een cursus?
Je denkt misschien nog steeds - na al deze mooie woorden - dat het bereiken van die
verlichting lastig maar niet onmogelijk is en zeker iets is wat je moet hebben. Het is iets dat
je wilt en dan ben je ook bereid om daar geld aan uit te geven. Misschien heb je al een
fortuin uitgegeven aan cursussen en boeken. Je volgt een cursus ‘Pad naar Verlichting’ of
zoiets en vervolgens ga je dan naar huis met een goed gevoel èn een lege beurs! Eenmaal
thuis heb je toch het idee dat je goed aan jezelf gewerkt hebt en toch weer een stukje
dichter bij die verlichting bent gekomen. Uiteindelijk wil je niet geloven dat je je geld voor
niets uitgegeven hebt. De cursusleraar – goeroe - kan je zelfs laten geloven dat je in dit leven
die staat van verlichting kunt bereiken. ‘Ik heb het bereikt’, zegt hij, ‘dus jij kunt het ook’. Je
bent er nog lang niet, en vervolgens kom je terug om meer te halen èn meer te betalen.
Herkenbaar? En dat is nu precies wat je ziet bij al die spirituele of religieuze bewegingen en
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trainingen die mensen binnenhalen waarbij het ego iets wil halen of bereiken; die dus de
angst als motivator gebruiken. Ze zeggen je dan dat het heel moeilijk is en als je je best maar
doet dan kom je er wel. Zeker, je wordt van veel cursussen en boeken een beter mens en ga
je waarschijnlijk ook gezonder leven en meer voor het milieu en anderen zorgen. Allemaal
prima, maar het heeft niets te maken met klaar zijn. Het kost je veel geld en tijd, maar je
blijft wel in dezelfde illusie rondhangen.
Wakker worden doe je alleen. Bij een training of cursus in een groep zal het je niet lukken
omdat je niet kunt focussen op wat er in jou aan de hand is. Werken in groepen is vooral
handig voor de goeroe, maar niet voor jou. Jouw zoektocht naar de waarheid en de
blokkades hierin zijn persoonlijk en altijd anders dan bij een ander. Vandaar dat het pad naar
wakker worden altijd en voor iedereen anders is. In een groep ga je op anderen letten en
hoogstwaarschijnlijk gedrag en meningen van anderen en de goeroe kopiëren. Je doet dan
precies wat je je hele leven al gedaan hebt en je weet nu dat je dat niet geholpen heeft.
Daarbij komt dat het proces ook vraagt om het uiten van emoties en dat is makkelijker als je
alleen bent. Je moet je namelijk vooral niet inhouden en alles de vrije loop kunnen laten. In
die zin zou het wel kunnen helpen om te leren hoe je je emoties kunt uiten als je daar nog
moeite mee hebt, maar ook dat hoef je niet in een groep te doen. Gek doen in een groep
kan altijd nog als je eenmaal wakker bent.
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Motivatie
Als angst je motivatie is
Jij wilt van die voortdurende angst af. Die angst is zo groot dat je je ervan dissocieert en je
bedenkt dus een ego die in jou de angst vertegenwoordigt. Alsof het nu de angst van een
ander is en je kent het als de bekende stemmetjes in je hoofd. Hoe dan ook zoek je de hele
dag naar iets om die angst te verminderen of ervan af te komen. Dan klinkt verlichting wel
als de oplossing want het resultaat daarvan lijkt die angst inderdaad te laten verdwijnen. De
motivatie om dan maar het pad van de spiritualiteit op te gaan en misschien zelfs verlicht te
gaan worden is dan de verkeerde afslag en wordt het gegarandeerd een teleurstelling.
Wakker worden belooft inderdaad dat je geen angst voor jouw gedachten meer zult kennen.
Maar helaas is dat een bijverschijnsel en niet het doel. Voor bijna iedereen is het doel om
van de emotionele pijn en angst af te komen. Het doel van wakker worden is echter om te
achterhalen wat waar is.
De meesten beginnen aan het pad van spiritualiteit omdat ze van hun basale en onbewuste
angsten af willen. Die motivatie is begrijpelijk omdat mensen gewoon alles proberen om die
angst maar wat minder te maken en de spirituele stromingen daar oplossingen voor aan
lijken te dragen. Binnen spirituele stromingen gaat de aandacht naar een beter mens te
kunnen zijn, geen oordeel te hebben, eerlijk te zijn naar jezelf en je omgeving en meer van
dat soort geweldige eigenschappen. Vrede op aarde is eigenlijk wat de spirituele stromingen
promoten. Het bereiken van een staat om als compleet, evenwichtig en spiritueel mens in de
wereld te kunnen staan, wordt vaak gezien als verlichting. Dus kiezen de zoekers voor
verlichting als het ultieme einddoel in hun spirituele zoektocht omdat ze denken dat het zal
helpen. Helaas heeft al dat shoppen naar spiritualiteit niets met werkelijke verlichting te
maken. De spirituele stromingen hebben zich het fenomeen ‘verlichting’ toegeëigend omdat
het zo mooi past in hun zienswijze. Werkelijke verlichting heeft helemaal niets van doen met
de hedendaagse spirituele of religieuze stromingen. Verlichting leidt niet tot betere en
spirituele mensen. Integendeel! Maar dat gelooft geen mens als je ze dat uitlegt… Daarom is
het ook beter om niet over ‘verlichting’ te praten omdat dat veel te snel verkeerd wordt
geïnterpreteerd en begrepen. Het gaat hier om werkelijk wakker worden en dan voor altijd
klaar zijn.
En vooraf al een excuus voor de teleurstelling, want wakker worden levert je niets op.
Inderdaad, klaar zijn resulteert in helemaal niets. In het wakker-worden proces kom je
erachter dat deze wereld hoogstwaarschijnlijk niet bestaat en dat alles dat je als ‘waar’
beschouwt een illusie blijkt te zijn. De wereld waar je nu in leeft zal er nog zijn, maar je kunt
hem niet meer zien en ervaren zoals je nu doet. Je leeft in een nieuwe werkelijkheid, een
nieuw paradigma. Alles wat enige waarde leek te hebben of dat je iets als goed of slecht kon
beoordelen, verdwijnt voorgoed. Dus als alles waardeloos is geworden, heeft het je dus niets
opgeleverd. Waarom zou je dat nou willen! Dat wetende vergroot alleen maar de angst die
je motivatie was. En daarmee zie je ook meteen dat het een nagenoeg onmogelijke opgave
is om dat stadium te ‘bereiken’. Als je doel is om van je basale angsten af te komen en je
merkt dat alles en iedereen verdwijnt en geen enkele waarde meer heeft, dan is dat geen
pretje. Dat is wat je angsten juist zal vergroten. Je ego gaat je smeken om zo snel mogelijk te
stoppen waar je mee bezig bent. Je denkt dat je er alleen maar angsten bijkrijgt. En jou was
toch beloofd dat ze zouden verdwijnen? Zodra je in het proces gaat zien waar het naartoe
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gaat, haak je af. Van je basale angst afkomen als motivatie om wakker te worden gaat je
zeker dus niet lukken.

Als je de waarheid zoekt
Voordat je de essentie van het volgende mist: nu volgt het belangrijkste deel van dit hele
boekje.
Als je motivatie is de waarheid te achterhalen, richt je je niet zo op die aanwezige en
toenemende angsten. Je wilt namelijk alles inzetten om die waarheid te zien en dat
motiveert je om je grootste angsten tegemoet te treden. Dat vraagt moed, veel moed, maar
je focus is op de waarheid, niet op de angst. En dan kun je je voorstellen dat als je niets meer
nastreeft en je ook niets kunt zien als ‘waardevol’ dat ook wel prettig kan zijn. Je verliest
namelijk ook de angst om niets te hebben, nergens bij te horen en eigenlijk helemaal niets te
zijn. Maar dat is dan niet het gewenste eindresultaat, want dat is de waarheid achterhalen.
De waarheid leren kennen is niet een wens voor verandering maar juist stoppen met zoeken
en de onweerstaanbare wil om niet meer mee te gaan met dat ego.
Wakker worden, klaar zijn of verlichting bereiken is de waarheid achterhalen. Dat is het doel.
Al het andere dat je erover hoort of ziet zijn neveneffecten, voor zover het niet verzonnen is.
Na het wakker worden is er geen magie en geen mystiek. Die neveneffecten zijn echter best
prettig, maar vanaf hier kan ik je zeggen dat mij dat helemaal niet meer interesseert. Als er
geen angst is, besteed je er ook geen tijd aan. Als iets geen waarde heeft laat je het met rust.
Vanaf hier laat ik dus alles met rust. Dat was niet het doel, maar het hoort er wel bij.
Zoeken naar de waarheid is niet per definitie een spirituele zoektocht. Spiritualiteit is
gebaseerd op het naar binnen kijken en je eigen processen te onderzoeken en blokkades op
te lossen. Maar die aanpak is niet voorbehouden aan spirituele stromingen zoals het
(Zen)Boeddhisme. Daarom zie je ook dat niet-spirituelen wakker kunnen worden. Ik denk dat
de niet-spiritueel gerichte mensen zelfs makkelijker wakker kunnen worden omdat de
spirituele wereld door hun onbedoelde en onbewuste misleiding een van de sterkste
blokkades opricht om juist verlicht te worden. Ik kon ook pas de stap naar wakker-worden
maken toen ik alles wat met spiritualiteit te maken had overboord had gegooid. Het heeft
mij twintig jaren gekost om wakker te worden omdat die spiritualiteit mij helemaal in de
greep had. Ik bleef mij wel altijd verbazen waarom die spiri-wereld mij niet goed kon
vertellen hoe wakker te worden, maar de spiri-programmering was te sterk om ervan los te
komen. Ze wilden vooral mijn geld in ruil voor een heleboel onzin en ik trapte erin. Het ging
bij die spiri-wereld vooral over technieken en stromingen uit het oosten. En dat is ook een
grote valkuil die mij op het verkeerde been zette want je hebt dat hele gedoe uit het oosten
niet nodig. Toen ik dat eenmaal doorhad was ik binnen twee jaren klaar.
Dus heb je een voortdurende drang om de waarheid te kennen en ben je bereid op een hele
andere manier naar jouw waarheid te kijken? Ben je daarnaast ook bereid een diepgaand
proces in te gaan en je de komende tijd voortdurend af te vragen wat er waar is van wat jij
denkt en voelt? En maakt het je niet uit wat de prijs is die je ervoor betaalt – en dan bedoel
ik niet een prijs in geld want wakker worden kost je geen cent – dan neem je die
moeilijkheden voor lief en ga je aan de gang. Je zult het wel helemaal alleen moeten doen.
En toch is het handig als je daar wat hulp bij krijgt. Een duwtje in de goede richting kan
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handig zijn, maar let op dat je ego niet weer op hol slaat en je de verkeerde afslag naar
boeken en goeroes laat nemen. Dus elke andere reden dan de waarheid vinden om wakker
te worden, zal minder of niet succesvol zijn. Dat komt omdat de essentie van verlichting juist
is om te ontdekken in wat voor illusie je leeft. Ieder ander beeld of belofte van verlichting is
een verkooppraatje.
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Hoe word je wakker?
Waarom de waarheid willen weten?
Misschien heb je de vorige pagina’s overgeslagen omdat je zo snel mogelijk wilde weten wat
die truc is om verlicht te worden. De kans is groot dat het je dan niet gaat lukken omdat je
die eerste pagina’s niet gelezen hebt en daarmee de essentie mist van de juiste motivatie.
Dit is namelijk precies waarom het nooit lukt; iedereen is ongeduldig en wil een instantverlichting. Je laat je angst hierin weer leiden. Is je motivatie helder en duidelijk om te weten
wat waarheid en werkelijkheid is in jouw leven, dan zit je nu goed en kun je meteen aan de
slag. Zo niet, dan raad ik je toch aan alles nog eens goed te lezen.
Maar waarom zou je eraan beginnen? Wat heb je eraan om de waarheid te achterhalen en
te weten hoe het zit met deze illusie? Het antwoord is simpel: je hebt er helemaal niets aan.
Maar vaak begin je eraan gewoon omdat je niet anders kunt, dat je een onweerstaanbare
drang in jezelf voelt om die stap te zetten. Er is geen enkele andere reden voor zover ik dat
ook herken bij anderen. Het overkomt je en je kunt niet anders dan doorgaan naar dat
eindpunt, of beginpunt zoals je wilt.
Je gaat jezelf de komende tijd veel vragen stellen, maar een van de eerste vragen die ik je nu
stel en die voor jou van belang is: wat motiveert jou om die waarheid te achterhalen. Weet
je eigenlijk wel waar je aan begint als je op zoek bent naar de waarheid? Waarom wil je dit?
Natuurlijk weet je dat niet precies en is het zoals bij al die mensen die dat wilden weten,
gewoon omdat je voelt, weet, ziet en ervaart, dat je huidige leven een leugen is. Kortom, je
kunt niet anders dan dit proces aangaan met jezelf. Misschien heb je altijd die drang gehad
maar nooit precies geweten wat het was en waar die vandaan kwam. Dan weet je nu dat het
in principe in ieder mens zit om te weten wat waarheid is. En dat is bij jou dan altijd blijven
sluimeren en als een waakvlammetje blijven branden. Tot nu toe, want nu gaat het vuur
omhoog en weet je wat jou daartoe drijft en zo dadelijk hoe je het gaat aanpakken.
Natuurlijk zal op de achtergrond altijd dat egostemmetje blijven kletsen en je een andere
weg op willen sturen, maar met de juiste motivatie hoor je hem wel maar luister je er niet
naar.

De kern
Het proces dat ik je hier uitleg, maakt dat je voortdurend, dus de hele dag, twijfelt of de
wereld en vooral jouw gedachten wel de echte werkelijkheid is. Waarschijnlijk noemden ze
dat vroeger meditatie: doe je ogen dicht en focus. Die focus kan bijvoorbeeld een voorwerp
zijn of een gevoel of een mantra. Focussen kan worden gezien als een mentale manier om
wakker te worden. Inderdaad, meditatie is een mentaal proces. Je richt je aandacht ergens
op waardoor je niet afgeleid wordt door alle andere zaken om je heen, inclusief storende
gedachten. Dat is misschien wel een van de grootste verschillen met je huidige leven die je
zult ervaren. Je bent niet even bezig met het proces – zoals even een momentje voor je
dagelijkse yoga of meditatie - maar hele dagen gedurende een lange periode. Je doet 24/7
niets anders dan je afvragen wat er nu waar is. Je focust op alle vragen die te maken hebben
met het achterhalen van die ene echte waarheid. Je bent voortdurend alert op wat er
gebeurt en vraagt je af of het waar is wat je waarneemt. Als je het goed doet wordt het
obsessief en laat het je niet los en ga je als een gek jezelf vragen stellen en antwoorden
zoeken. Zie het proces van wakker worden dus maar als een continue vorm van meditatie.
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De kern van het hele verhaal: ga op zoek naar de waarheid en richt je hierbij naar binnen.
Kijk dus niet naar informatie die van buiten komt. Ook dat wat je hier leest zal je niet wakker
maken. Het enige dat ik je kan vertellen is wat je motivatie moet zijn en hoe je jezelf kunt
voorbereiden op de stappen die je moet nemen en vooral volharden in wat je doet. Wat er
ook gebeurt, geef niet op. Kijk naar binnen wat er in en met jou gebeurt en los dat op. Op
jouw manier. Je kunt het op de Zen-manier doen en dan je hele leven proberen tot inzicht te
komen, of je kunt direct naar de kern toewerken. De Zen-manier is in mijn ogen een trialand-error manier: ga zitten op een matje en wacht net zolang totdat je het licht ziet. Je
piekert je suf over ingewikkelde teksten en uitspraken die tot dat licht moeten leiden. De
directe methode is niet naar teksten van buitenaf te kijken maar alleen maar naar jezelf. Met
informatie van buiten bedoel ik dus alles wat je buiten jezelf hoort, ziet en voelt. Elke
externe waarneming vervuilt het proces. En vanuit dit kijken naar jezelf ga je vragen stellen
over wat je ervaart en denkt. Dat vragen stellen is dé manier. Het gaat in een rap tempo,
zeker in het begin. Het nadeel is denk ik – want ik heb niet de langzame Zen-manier
geprobeerd - dat je alle shit die je hebt opgebouwd in je leven in een paar jaren gaat
verwerken. Dus de pijn wordt niet verdeeld over een heel leven zoals bij Zen. De weerstand
en pijn komt met bakken tegelijk binnen en moet direct verwerkt worden. Maar het is niet
gezegd dat je echt jarenlang pijn zult hebben. Misschien ben jij wel een van de weinigen die
snel tot inzicht komt en wakker wordt bij de eerste vraag die je jezelf stelt. Dat is dan wel
weer de Zen-manier: stel de juiste vraag en je wordt verlicht. Maar zoals blijkt uit de zenpraktijk doe je er minstens een leven lang over om die juiste vraag te vinden.

Gedachten bepalen je emoties
De westerse spirituele en new-age wereld richt zich vooral op gevoelens en emoties. In die
wereld denkt men nog steeds dat het mentale iets anders is dan gevoelens en emoties; niet
wetende dat het ene voortkomt uit het andere. Dat maakt ook dat er vanuit die spiri-wereld
weerstand is tegen de mentale aanpak van vragen stellen. Wat ik zelf ervaarde is dat juist
door je te richten op emoties en gevoelens je niet bezig hoeft te zijn waar de werkelijke
angst zit: in je gedachten. Schakel je gedachten uit en je voelt je een stuk beter, is dan de
spiritechniek. Helaas is het niet mogelijk om je gedachten uit te schakelen en bedenkt men
manieren om dat toch te verkopen: mindfulness of de oorspronkelijke techniek vipassana.
Het mooie van die techniek is dat je leert ervaren en voelen door passieve gewaarwording.
Ik begrijp wel dat Gautama die vipassana in de wereld heeft gezet, want je richt je alleen
naar binnen en schakelt alle die externe info uit. Precies wat nodig is om wakker te worden.
Maar het neemt niet jouw gedachten en dus innerlijke angsten weg. Leuk als je er mee bezig
bent, maar het integreert helemaal niet, en je houdt jezelf alleen maar op een andere
manier voor de gek door te denken dat wat je voelt bijdraagt aan wakker worden. Het gaat
erom je gedachten te onderzoeken, niet de daarvan afgeleide emoties en gevoelens. Vooral
de spirituelen die bang zijn voor hun gedachten, richten zich op hun emoties en zijn ervan
overtuigd dat de waarheid te vinden is in de gevoelswereld. Alles wat je voelt is dan ok en
mag er zijn. Helaas ben je dan een heel leven voor niks bezig, tenzij het de bedoeling was om
lekker veel te voelen.
Denk dus eens na over de oorsprong van je gevoelens en emoties. Elke emotie ontstaat uit
een gedachte. Het zijn namelijk de gedachten over de dingen in ons leven die van angst
afgeleide emoties veroorzaken. Boosheid, verdriet, vreugde, jaloezie, verlangen, begeerte,
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walging, liefde en wat al niet meer ontstaan vanuit gedachten over iets. Ja, zelfs het
ontstaan van liefdesgevoelens komt voort uit gedachten. Denk maar eens na over die
bovenstaande emoties en welke gedachten je daarbij hebt over situaties of mensen.
Gedachten creëren angst en dat leidt tot een scala aan emoties en gevoelens. Je bent niet
bang voor je emoties maar voor de eraan voorafgaande gedachten. Daarom is die
spiriwereld zo aantrekkelijk want ze halen je weg uit die gedachten en laten je veilig spelen
met emoties. Je emoties zijn niets meer dan uitingen van jouw interne basale angsten. De
koppeling tussen die gedachten en de afgeleide emoties is vaak niet direct zichtbaar. Je bent
je juist vaak niet bewust van die oorspronkelijke gedachten. Gedachten in het verleden over
iets vervelends hebben ooit een angstzaadje in jou geplant en je bent je er onbewust naar
gaan gedragen. Je ging bijvoorbeeld situaties of bepaalde mensen vermijden of je kwam juist
in actie. Aanhoudende emoties geven zelfs lichamelijke effecten waardoor mensen ziek
worden en allerlei klachten krijgen. Ik weet dit omdat als je zonder angst bent het blijkt dat
dit komt omdat een heleboel gedachten zijn verdwenen. Dus het verdwijnen van al die rare
gedachten maakt dat je dus ook minder emoties ervaart. Voor mij is er helemaal geen reden
meer om boos te zijn op wat dan ook. En ja, ik heb ook geen enkele reden meer om verliefd
te zijn. Het verdwijnen van gedachten en emoties is echter weer zo’n bijverschijnsel, geen
doel op zich.
Dus werken aan je emoties en gevoelens is een indirecte en niet-effectieve methode om van
je angsten af te komen. Wakker worden moet je dus aanpakken bij de oorsprong en dat zijn
je gedachten en daarmee is wakker worden dus een mentaal proces. Wakker worden – tot
inzicht komen wat waar is - kan dan ook alleen vanuit zo’n mentaal proces goed gestuurd
worden. Dat was bij de eerste Boeddha’s niet anders.

Het wakker-worden proces
Wakker worden is geen pad naar iets toe, je bouwt niets op. Je gaat juist ergens van weg, je
breekt vooral iets af. Je breekt alles af waar je nu in gelooft en waarde aan hecht. En dat
afbreken is dus een gevolg, niet het pad, niet het doel. Het enige dat je eigenlijk gaat doen in
het wakker-worden proces is je afvragen of wat je gelooft wel echt waar is. Kloppen al jouw
emoties en gedachten wel? Echt, het enige dat je gaat doen is jezelf dat soort vragen stellen.
Heel veel vragen stellen. Uiteindelijk zul je merken dat het juist de vragen zijn en niet de
antwoorden die langzaam de poten onder je geloof wegzagen. Een goede vraag stellen is al
moeilijk genoeg. Erachter komen dat de vraag daarvóór onzinnig bleek te zijn, is de manier
om er doorheen te komen. De enige manier. De snelheid waarmee het proces gaat hangt af
van jouw moed om de juiste vragen te durven stellen en alsmaar door te gaan. Ook de
conditie van je lijf is belangrijk of die het aankan om de emotionele klappen op te vangen. Je
hoeft niet sportief te zijn, maar je moet tussendoor goed rusten, goed eten en blijven
ademhalen. Vooral goed ademhalen is essentieel. Zorg goed voor jezelf. En ga naar buiten,
ga de natuur in. Die konijnen en bomen vinden het helemaal niet erg als je tegen ze aan
schreeuwt.
Nu zul je misschien zeggen dat zo’n afbraakproces best wel mee moet vallen omdat je je
best kunt voorstellen dat je nergens meer in gelooft. Maar daarmee begint je eerste kleine
stapje in dit proces om de boel in elkaar te laten storten: laat dan nu direct eens je geloof los
dat je denkt een persoon of een mens te zijn; dat je niet meer gelooft dat je werkelijk
bestaat. Dat is vast al wat moeilijker om los te laten. En hoe zit het met je dierbaren om je
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heen? Zou je in staat kunnen zijn om je geliefden, familie en vrienden te beschouwen als een
vluchtig beeld in een niet-bestaande wereld? Dit wordt vast allemaal al meer abstract als je
hierover nadenkt. En toch is dit wat er gebeurt als je eenmaal dit niet-bestaande pad opgaat.
Die zogenaamde verlichting staat namelijk recht voor je neus en de afstand tussen jou en
werkelijk wakker worden bedraagt precies nul centimeter. Het enige dat je hoeft te doen is
dat geloof afbreken van alles waarvan je denkt dat het waar is en je zult de waarheid voor je
neus zien staan. Niet eerder. Dus vragen stellen is dé manier. De juiste vragen stellen maakt
dat het een proces is dat tijd nodig heeft. Door nu meteen te gaan twijfelen aan het bestaan
van je ouders of geliefden is een grote stap, een té grote stap. Het proces moet je klein
beginnen want té grote stappen maken het abstract, ongeloofwaardig en dus onhaalbaar.
Dan geef je te snel op. Je moet gaan wennen aan het idee dat er dingen wegvallen uit je
leven. Je moet wennen aan een nieuwe kijk op de dingen die je ziet en meemaakt. En om dat
te integreren kost nu eenmaal tijd.
Natuurlijk doet het pijn vanuit de niet-wakkere staat om iets kwijt te raken waar je waarde
aan hecht. Dat hele loslaatproces is een pijnlijk proces, ook al is je motivatie om de waarheid
te vinden. Dat is ook de reden dat de meesten, of eigenlijk iedereen, vroeg of laat afhaakt.
Zelfs als je de waarheid wilt vinden, is het te heftig en zul je stoppen. Je begeeft je op een tot
dan toe onbekend terrein waar hele andere wetten gelden. Meestal haken mensen al vroeg
af omdat de angst en pijn al snel zo groot worden dat je ervoor zult kiezen om terug te keren
naar je oude leventje omdat dat leven zo slecht nog niet was. Daar had je ook pijn, maar in
dat leven had je geleerd er mee om te gaan en dat was toch best wel ok. De pijn in het
proces neemt echter alleen maar toe en je niet weet waar je uitkomt en hoe erg het nog zal
gaan worden. Die onzekerheid niet te weten wanneer de pijn ophoudt is soms ondragelijk.
Op zo’n moment haak je af tenzij je een sterke motivatie hebt die je op de been houdt. Om
het vol te kunnen houden zou je overal in je huis memobriefjes kunnen ophangen met
teksten als ‘Geef niet op’ en ‘Ga door’, of beter ‘ Fuck it all!’. Schrijf in ieder geval iets dat jou
kan motiveren het weer op te pakken als je het even niet ziet zitten. Als die innerlijke drang
naar waarheid maar groot genoeg is, kom je vanzelf weer terug en stap je weer in dat proces
van vragen stellen en duw je jezelf steeds verder richting de afgrond waarvan je weet dat je
er vroeg of laat in zult springen. Het lijkt op een heftig afkickproces, wat het in zekere zin ook
is, want alle leuke dingen van het leven ga je loslaten. En dat stoppen en weer doorgaan gaat
zo een tijdje door. Dat is het integratieproces. En toch hoeft het niet zo te zijn dat je door
een heel pijnlijk proces gaat. De kans is groot, maar het hoeft niet. Als je de juiste vragen
stelt en je openstelt om die alternatieve kijk en nieuwe waarheid te accepteren, kan het best
wel eens meevallen. Als je goed bezig bent, duurt het een paar jaren. Maar dan ben je ook
echt klaar en is die pijn voorgoed weg.
Dus vragen stellen is de enige aanpak die goed kan werken. Je kijkt dan niet naar buiten
maar alleen naar binnen. ‘Binnen’ kan inderdaad zijn met je ogen dicht op een matje of in
een luie stoel zitten. Het maakt dus niet uit waar je bent en hoe je lichaamshouding is.
Zittend in een stoel of wandelend door het bos, het maakt allemaal niet uit. Ik raad je wel
aan dit alleen te doen op een plek waar je een tijdje jezelf kunt zijn. ‘Buiten’ zijn
stoorzenders die je uit je proces willen halen omdat het voor hen namelijk heel bedreigend
kan zijn dat jij gaat veranderen. Belangrijk is ook dat je goed uitgerust bent en helder in je
hoofd bent. Dus begin er niet aan als je drugs of alcohol hebt genomen. Na lastige vragen
stellen en door heftige emoties gaan, kan het soms wel helpen om wat scherpe randjes eraf
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te halen en een stevige borrel doet dan wonderen. Hoe je het allemaal verwerkt is aan jou,
maar vragen stellen en dat proces ingaan doe je met een heldere geest, die voorwaarde is
belangrijk.
En je zult niet de eerste zijn die vanuit een mentaal moeilijke, zelfs depressieve staat, dit
proces aangaat en juist dan de belangrijke waarheidsvragen gaat stellen. Omdat je onbewust
al aanvoelt dat die hele wereld om jou heen in elkaar aan het storten is, kan het zijn dat je
denkt dat je gek bent en waanbeelden hebt. Toch moet je dan vertrouwen houden dat je
misschien wel op het goede pad zit omdat je juist inziet dat je in een illusie leeft. Onbewust
ben je al stappen aan het zetten, niet wetende dat je aan het wakker-worden bent. Dat is
dan niet je doel, maar de enige logische route om uit die rare gedachtestroom te komen
waar je dan in zit. Je omgeving kan je niet volgen maar je zou zo maar goed bezig kunnen
zijn. Met die gedachten uit je depressie komen, is niets anders dan dat je wilt weten hoe jij
en de wereld in elkaar zitten. Wat is er nu echt waar van jouw gedachten? Je bent gewoon
bezig om de waarheid te ontdekken.

Hoe stel je de juiste vragen?
Maar waar begin je dan? Wat is de eerste vraag? In principe kun je de meeste vragen in het
begin stellen als: “Is het waar dat…?” En vul dan maar in wat er in je opkomt.
Is het waar dat ik nu honger heb?
Is het waar dat de eettafel van hout is gemaakt?
Is het waar dat het aan de andere kant van de wereld nu nacht is, omdat het hier dag is?
In de meeste gevallen zul je direct met ‘Ja’ antwoorden want dit ligt allemaal erg voor de
hand. Maar kijk eens goed naar de vragen en stel dan de vraag: Hoe weet ik zeker dat het
waar is? Het gaat dus om het ontleden van de vraag en niet hoe je hem beantwoordt.
Daarom is de vraag belangrijker dan het antwoord erop.
Dus op welke manier kan ik erachter komen dat het echt donker is aan de andere kant van
de wereld als hier de zon schijnt? Ten eerste heb je ooit geleerd dat de Aarde een bol is en
dat als het aan de ene kant licht is, het zeker te weten donker is aan de andere kant. En
natuurlijk kun je op internet een of andere webcam oproepen en zien dat het in het ene deel
van de wereld licht is en het andere donker. Of je belt iemand op aan de andere kant die je
dan vertelt dat het donker is. Maar stel je dan nogmaals de vraag: hoe weet je dat het waar
is wat je ziet of wat je hoort? Hoeveel zekerheid heb je in je leven dat je voor 100% weet dat
het waar is. Al snel zul je merken dat je dat niet met zekerheid kunt zeggen. Als je een
webcam checkt, kijk je naar een beeldscherm. Je bent niet aan de andere kant van de wereld
om met eigen ogen te zien dat het er donker is. Maar je gelooft, dat wat je op een
beeldscherm ziet, dat dat waar is. Het vliegtuig nemen en zien dat het daar dan nacht is kan
ook. Maar hoe weet je dan dat het thuis dag is? Je wereld is nooit groter dan de plek die je
zelf kunt overzien. Al het andere zie je op een plaatje of een beeldscherm. Of als een beeld
in je hoofd. Is de stem aan een telefoon wel echt? Als je hier goed over nadenkt, stel je de
juiste vragen. Want een stap verder: als iemand tegenover mij zit en met mij praat, is die
persoon er dan wel of is het maar een plaatje in mijn hoofd met een telefoongesprek in mijn
gedachten. Op dit punt aangekomen is het belangrijk of je ervoor openstaat om te
aanvaarden dat er mogelijk een andere waarheid bestaat. Ben je in staat om wat je geleerd
hebt te onderzoeken en je af te vragen of ze je altijd wel de waarheid verteld hebben? En
dan bedoel ik niet dat je een keuze moet maken of de Aarde een bol of platte schijf is, maar
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dat je je afvraagt of er überhaupt wel een Aarde bestaat. Het is geen kwestie van een keuze
maken maar erachter komen dat het niet mogelijk is ooit ergens een keuze voor te maken.
Als je niet een beetje nieuwsgierig geworden bent door wat ik nu schrijf, kan je net zo goed
meteen stoppen en dat wakker worden wel vergeten.
Wat voor diepgaande vragen moet je stellen? Hoe gaat het verder?
Een goede vraag die al heel wat teweegbrengt is: Is het waar dat ik besta? Natuurlijk kun je
de vraag filosofisch beantwoorden met ‘ik denk dus ik ben’. Analyseer de vraag. Er staan
woorden in zoals ‘ik’ en ‘besta’. Wie is die ‘ik’ en wat is ‘bestaan’? Wanneer bestaat er iets?
Natuurlijk werd dit eeuwen geleden al door de filosofie als vraag gesteld. Maar zij kwamen
er niet uit omdat zij deze wereld als werkelijkheid zagen, maar als je doorvraagt, weet jij
misschien wel het antwoord. Is dat ‘bestaan’ alleen maar omdat ik denk dat materie bestaat
en het dus waar is dat het er is? Moet het tastbaar of meetbaar zijn? Maar is dat
meetinstrument wel waar want het bestaat uit dezelfde materie? En gedachten dan?
Bestaan die ook? Waar is de gedachte die ik gisteren had? Hij ontstond uit niets en na de
gedachte was die ook weer weg. Dus toen de gedachte er was, bestond die toen ook echt?
Of bestond de gedachte al voordat ik hem kreeg maar was die ergens anders? En als die
gedachte niet bestaat, hoe zit dat dan met de persoon die de gedachte had? Ik zie, voel en
denk en noem dat ervaren, maar wat is dat eigenlijk?
Omdat het moeilijk te begrijpen en uit te leggen is wat dat ‘bestaan’ precies is, zijn
bijvoorbeeld religies ontstaan. Er moest toch ergens een verklaring voor zijn? En dan bedenk
je maar een soort supermens die wat beter is dan wij allemaal. Deze tovenaar – we noemen
hem God – heeft de wereld geschapen. Maar waar komt die tovenaar dan vandaan? En
volgens de religies was hij er altijd al. En of je nu in een God gelooft of dat je denkt dat een
stelletje buitenaardsen ons gekweekt hebben, ze zullen allemaal een soort van
oorsprongverklaring hebben. Maar ze zullen je allemaal zo slim mogelijk af willen leiden van
de vraag wat er was vóór hun zelfbedachte oorsprong. Prima uitleg dus maar we worden
niet geacht verder na te denken over hoe dát dan zit want anders valt het hele
scheppingsverhaal in duigen. En misschien is het allemaal wel waar, ik zou het niet weten.
Het enige verschil met alle religieuzen of alien-theorieën is dat ik niet met een stelligheid
beweer dat het dé waarheid is. Gelovigen nemen maar aan van anderen dat iets waar of niet
waar is, maar ze hebben het nooit zelf vastgesteld. Zolang het maar past in hun veilige
geloof, dan is het voor hen waar. En daarom is mijn kern van het verhaal dat ik je hier
presenteer: denk voor jezelf na of iets waar is, onderzoek het zelf met de juiste vragen en
beweer pas dat iets waar is als je dat zelf hebt vastgesteld. En verwerp het als waarheid
zolang je dat nog niet hebt kunnen vaststellen! Dat laatste is cruciaal in je proces. Ga niet
rusten totdat je hebt ontdekt dat iets echt waar is.
Op het moment dat je voor jezelf hebt vastgesteld dat materie misschien helemaal niet
bestaat en dat het niet meer is dan ontastbare energie, hoe weet je dan dat JIJ bestaat? En
als je een paar vragen verder bent en zelfs gelooft dat materie en JIJ dus niet bestaan, hoe is
dat dan met de liefde die je voelt voor een ander? Bestaat die wél dan? Wat is dat dan die
liefde en verliefdheid voor anderen of misschien voor jezelf? Is dat dan wel waar? Wat is dat
toch met die emoties? Hoe zou het voor je zijn om de vraag te stellen of je ouders of
kinderen wel echt zijn?
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En laat je niet verleiden door je ego die zegt dat hij het antwoord op jouw vragen wel weet.
Jij bent je ego en je houdt jezelf voor de gek. Ga niet akkoord met een antwoord dat het je
gevoel, intuïtie, je hogere-zelf of ziel is dat de antwoorden geeft en dat die precies weet wat
waar of niet waar is. Dat soort kul hoor je maar al te vaak door spirituele mensen uitkramen.
Dat is die religieuze toer waar je dan in terecht komt. Hoe weet je dat zo zeker? Stel eens
vragen over het bestaan van de ziel, eens kijken waar je dan uitkomt. Het zijn begrippen die
je ooit zijn aangepraat door mensen die het zelf ook nooit hebben vastgesteld. Het zijn
dezelfde mensen die alleen maar willen voelen en elk mentaal proces afzweren. In hen is de
angst voor de waarheid het grootst. De niet-verlichten met een groot ego willen de andere
niet-verlichten laten zien wat verlichting is. En omdat een ander het zegt is het dan waar?
Hoe ben je zo goed gelovig geworden? Is het die hoop waar je jezelf aan vastklampt? Ben
eerlijk naar jezelf! Ga met dit soort vragen en thema’s aan de gang en rust niet tot je het
zeker weet.
Om te achterhalen hoe het in jouw gedachten werkt of iets waar is of niet, kan met een
makkelijke vergelijking. En dat is kijken naar je dagelijkse werkelijkheid en wat je kent uit je
dromen. Denk maar eens terug aan een ingrijpende droom die je is bijgebleven. Hoe echt
was die droom? Toen je droomde, wist je toen dat je droomde of dat wat je meemaakte de
werkelijkheid was? Pas toen je wakker werd, wist je dat het een droom was. En dan kan ik je
nu alvast verklappen dat wanneer je echt wakker wordt, je zal merken dat je huidige leven
misschien niet meer dan een droom is. Je weet namelijk niet of je droomt in dit leven en
daarom denk je dat het echt jouw waarheid en werkelijkheid is. Of het zeker zo is? Dat weet
ik niet. Maar daarom is het ook juist om van ‘wakker worden’ te spreken. Wakker worden
betekent dat je ontwaakt uit een droom. Een droom waarvan jij denkt dat het de
werkelijkheid is. Maar bedenk dat als je wakker wordt het zomaar weer een andere droom is
die je ervaart.
Nog niet overtuigd? Kijk eens de films Inception met Leonardo DiCaprio of The Matrix met
Keanu Reeves. Daarna ga je jezelf opnieuw de vragen stellen of de film nu werkelijkheid is of
de wereld waarin jij nu leeft. Is de film een onderdeel van jouw wereld of misschien wel
andersom? Als je in jouw eigen arm knijpt doet het pijn, dus is het waar. Inderdaad ervaar je
pijn bij het knijpen. Maar is het daarmee waar of is het een ervaring binnen jouw illusie? De
angst of die liefdesgevoelens in een van je dromen waren toch ook zó echt? Maar het was
wel een droom. In de werkelijkheid waarin je nu leeft ben je geprogrammeerd om alles als
waar te zien of te voelen. Stel nu dat je een stukje software bent in een of andere computer.
Hoe zou je dat kunnen weten? The Matrix is daar een mooi voorbeeld van. De film laat goed
zien dat je nooit met zekerheid kan weten of iets echt is of niet. Dat is nog mooier
weergegeven in de laatste scene van Inception. Degene die dat verhaal geschreven heeft,
zou best wel eens wakker kunnen zijn.
Spirituelen – en alle andere mensen die bang zijn voor de waarheid - houden er niet van
helemaal open en eerlijk te zijn over wat je in hun mystieke wereld gaat ervaren en wat er
kan gebeuren. Dat is vaak vooral zo omdat ze het je willen verkopen. Ze houden het bewust
spannend zodat je al je geld uit gaat geven. Die spirituelen weten wat dat betreft precies hoe
het ego werkt. In mijn geval is dat dus niet zo en hier komt dan ook de spoiler van de dag. Bij
alle vragen die je gaat stellen, zal het enige antwoord op elke vraag – ja elke vraag – zijn: ik
weet het niet! Je kunt gewoonweg nooit met 100% zekerheid weten of iets waar is. En dan is
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er per definitie dus niets waar. Misschien is de werkelijke wereld echt wel die waarin wij nu
leven en dat er een universum bestaat met sterren en planeten en dat er een multiculturele
God is die voor ieder mens weer anders kan zijn. Maar zeker weten doen we het niet. Ik ga
er nog steeds vanuit dat ik net zo goed deze hele wereld zelf verzonnen heb. Dus met de
wetenschap dat je nooit zeker kunt zijn of iets waar is, kun je ook aannemen dat per definitie
niets waar is. Je kunt ook eindeloos veel scenario’s bedenken hoe die werkelijkheid dan wel
is. Er is maar een vraag waarop je ‘ja’ kunt antwoorden: Is er wel een waarheid? Inderdaad
bestaat waarheid omdat wij ervaren, omdat ik ervaar. Dat is alles wat je ervan kunt zeggen:
waarheid bestaat en er is maar één waarheid. Wat dat dan is, kun je met geen mogelijkheid
vaststellen. Wat is nu die ene echte waarheid? Of zijn er meerdere waarheden mogelijk? Je
kunt gerust deze vragen stellen, maar je zult nooit met zekerheid het antwoord kunnen
geven. En dit zijn nou de vragen en de conclusies waar je jaren mee zoet kunt zijn. De vraag
stellen maakt je echter nog niet wakker, daarom is het ook geen probleem dat ik die spoiler
weggeef. Het kan met die ene Zenvraag, maar de kans is erg klein. Het lezen van deze tekst
waarin ik je laat zien wat er kan gebeuren, helpt je daar ook niet bij. Door je te vertellen hoe
het kan gaan, ga je misschien zelfs denken dat mijn manier de enige juiste manier is en dat je
het moet ervaren zoals ik het heb ervaren. Dat is echt onjuist want dat gaf namelijk dat
domme kopieergedrag in de spiri-wereld van de afgelopen eeuwen. Het feit dat ik je verklapt
heb dat nergens een goed antwoord op te geven is en je dat kunt beschouwen als de
Alwetendheid, zal je niet blokkeren in het wakker-worden. Wat het belangrijkste is, is dat je
tot in je diepste binnenste van jezelf zult moeten gaan ervaren dat dat zo is. Daar is dit hele
proces voor. Het hier lezen en alleen geloven, is van geen enkel belang. Denk aan het feit dat
ik niet meer ben dan een richtingaanwijzer. Jouw vragen zijn anders dan mijn vragen. Jouw
vraag en conclusie of iets waar is, zal helemaal in jou moeten doorwerken. En dat kun je
alleen maar door voortdurend allerlei vragen te stellen uit je eigen dagelijkse leven.
Oneindig veel vragen, onophoudelijk weer opnieuw van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat,
blijf je jezelf vragen stellen om te achterhalen of het waar is.

Weten of geloven?
Het kritische punt in het proces is dat je met vragen stellen heel ver kunt komen maar toch
niet de stap naar wakker-worden bereikt. Want wat gebeurt er met jou op het moment dat
je jezelf al die vragen stelt en je je voor kunt stellen dat deze hele wereld niet bestaat en jij
dus ook niet? Geloof je dat het zo zou kunnen zijn of ben je er tot op je botten van
doordrongen dat het geen geloof maar een weten is? Ons ego heeft een fantastische
fantasie en kan ons laten geloven dat de werkelijkheid niet waar is en dat we niet bestaan en
doodgaan dus geen probleem is. De volgende praktische vraag die je jezelf dan kunt stellen:
wat gebeurt er met mij als ik alles op ga geven waar ik nu in denk te geloven? Wat gebeurt
er met mij als ik al mijn geliefden en al mijn geld en zekerheid zou kwijtraken? Kan ik dat
zonder enige aarzeling opgeven? Hoe belangrijk is het voor mij om met mensen samen te
zijn, van anderen te houden en dat anderen van mij houden? Als de wereld vandaag op zou
houden te bestaan, hoe erg is dat dan? Wat als mijn dierbaren of kinderen zullen sterven.
Vind ik dat erg? Hoe makkelijk zou ik een zeehondje kunnen doodknuppelen? Durf ik al mijn
afval ongescheiden in dezelfde kliko te gooien?
Als je moeite hebt met deze vragen, dan is het zaak zo snel mogelijk verder te gaan in het
proces. Check vooral nog even je motivatie, want misschien zit je nu op de moeilijke route
van je ego en angsten. De kans is groot dat je gelooft dat je wakker bent, maar je bent het
niet.
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Op het moment dat deze laatste vragen je niet raken en je het idee hebt dat je geen mensen
nodig hebt en de wereld gerust mag vergaan, ook dan is het zaak zo snel mogelijk door te
gaan in het proces. Het beantwoorden van de vragen is nog steeds niet echt wakker worden,
maar gewoon een volgende stap naar een volgende vraag. Je staat voor de Poortloze Poort
en die vervaagt misschien wel, maar hij is er nog steeds. Stel gewoon je volgende vraag.
Wat belangrijk is, is om niet te denken dat je er bent. Het grappige van het proces is namelijk
dat als het voorbij is, dat je klaar bent, je dit zult weten. Het is zo helder dat het je niet zal
ontgaan. Ik had tijdens mijn proces heel vaak het idee dat ik er al was. Mijn ego was
superslim, net als dat van jou nu. Maar ik ging toch door, hoe moeilijk het ook was. Het bleek
namelijk dat er altijd nog een volgende vraag was. Tot op een moment dat ik dingen zag in
mijzelf die onmogelijk waar konden zijn en het voelde of ik inderdaad een ander soort
wereld binnenliep. Het duurde een paar uren en heb voor mijzelf vreemde dingen
opgeschreven. Dat was het dan. Ik ga het niet uitleggen wat dat was omdat iedereen een
andere ervaring kan hebben. Pas op met kopiëren! Het gaat namelijk om jouw ervaring, niet
de mijne. Maar ik vertel je alleen dat je het zult weten als het zover is. Dan heb je je laatste
vraag gesteld.

Schrijf alles op
Vragen stellen is het belangrijkste. Het nadeel van dit mentale proces is dat het een
aaneengesloten massale stroom aan gedachten is. Die kun je in je hoofd niet goed ordenen.
De kans bestaat dan dat je geen structuur ziet in je vragen en in kringetjes blijft ronddraaien.
Net zoals met een moeilijke som die je in je hoofd wilt uitrekenen. Voor zo’n som pak je dan
pen en papier om het in delen uit te werken. Zo doe je dat voor je vragen ook op die manier.
Als je ze opschrijft zie je dat proces ook duidelijker voor je. De structuur maakt dat je sneller
er doorheen kunt gaan. Teruglezen heeft geen zin behalve als je in een lastige periode zit en
de motivatie even zoek is. Dat was voor mij vaak een goed moment om te zien wat voor een
onzin ik had opgeschreven. Of dat nu teksten en vragen van een jaar of een week geleden
waren, ik kon zien dat ik stappen had gemaakt en al veel vragen had vernietigd. Maar verder
heeft het geen zin om iets met die teksten te doen. Zoals gezegd: kijk naar binnen, niet naar
buiten.

Verderop in het proces
Het is niet te zeggen hoe jouw proces zal verlopen. Thema’s die ik op het einde heb
aangepakt, zouden best jouw eerste kunnen zijn. Het begin zal wel ongeveer hetzelfde
verlopen: je loopt voortdurend vast met je laatste vraag. Het zijn die diepgaande vragen
zoals, ‘wie ben ik?’, ‘wat is liefde?’, ‘bestaat de dood wel?’ en ‘bestaat het universum echt?’,
waar je mee worstelt. Maar verderop zul je thema’s aanpakken die het meest lastig zijn.
Inderdaad, het zal nog complexer worden dan je nu denkt. Tegelijkertijd merk je dat hele
gebieden van levensvraagstukken in elkaar gaan overlopen en ook vervagen. Dat is hoe je
het proces naar het alles-is-één principe een beetje zou kunnen omschrijven. Je ego weet
tijdens de lastige fasen op een slimme manier je om de tuin te leiden en de hele subtiele
angsten te verbergen. En juist daar moet je de moed voor bij elkaar rapen om daar vragen
over te stellen. Neem van mij aan dat geen enkel aspect of thema in je huidige leven
hetzelfde zal zijn als je eenmaal wakker bent. Als je denkt nog op dezelfde manier van je
partner te kunnen houden of je kinderen kunt zien zoals je ze nu ziet, vergeet het dan maar.
Inderdaad, iedereen die kinderen heeft en aan dit proces begint, zal het zo lang mogelijk
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uitstellen om vragen te gaan stellen over de kinderen. Dat zijn de ultieme onderwerpen die
de hoofdprijs vragen in het proces. Alvast veel succes daarmee. Want je kunt niet voor een
deel wakker zijn en sommige zaken maar gewoon negeren. Dus als je denkt een bepaald
thema te kunnen overslaan omdat je denkt dat het niet vernietigt kan of hoeft te worden,
begin dan juist daar vragen over te stellen. Dat is dé manier. Het heeft ook niet veel zin als ik
je vertel wat mijn eerste en laatste vragen waren en hoe ik begon in te zien wat er niet
klopte in wat mij ooit verteld was. Jouw achtergrond is zoveel anders dat je geen stappen
zult maken als je verwacht dat mijn volgorde van vragen hetzelfde gaat zijn als die van jou. Je
moet het echt zelf doen. Ik zeg het nog maar een keer: kijk naar binnen, niet naar buiten.
Dat het wakker worden inderdaad een enorme opgave is, blijkt wel uit het feit dat er maar
weinig mensen werkelijk wakker zijn. De moeilijkheid zit erin dat mensen vast blijven
houden aan hun bekende wereld en niet bereid zijn om die wereld op te geven. Het
zelfzuchtige bange ego speelt hierbij de grootste rol zoals ik beschreef bij de motivaties. En
daarbij komt dat de mensen die wakker willen worden – op basis van angstvermindering daar een bepaalde verwachting bij hebben. Ze verwachten namelijk dat het ze wat oplevert
en er een beter mens van gaan worden. Dat ze van minder naar meer, van slecht naar goed
gaan. Ze zien het als een groeiproces en dat er iets te bereiken is. De moeilijkheid zit hem
erin dat tijdens het wakker worden blijkt dat dat helemaal niet het geval is. Je hebt vooral
het gevoel alles en iedereen kwijt te raken. En dat doet zoveel pijn dat nagenoeg iedereen
ruim voor het wakker worden al is afgehaakt. Dus verderop in het proces zul je door angsten
en blokkades gaan die je ego opwerpt. Houd goed vast aan je motivatie om de waarheid te
achterhalen, ook de waarheid achter de angsten van je ego. Blijf dus ook vooral vragen
stellen aan je innerlijke stemmetjes. Zijn ze wel waar? En of ze nu waar zijn of niet, jij
bedenkt ze zelf, die zekerheid is er. Of toch niet… En als je dan verderop in je proces
geconstateerd hebt dat je zelf niet bestaat, laat dan ook het geloof in die stemmetjes eens
los. Alles wat je denkt, is niet waar…
En een laatste tip die je er wellicht doorheen kan slepen: leef vandaag alsof het je laatste
dag is. Vraag je dan af wat er werkelijk nog belangrijk is op zo’n laatste dag. Je zult merken
dat sommige ‘belangrijke’ zaken snel als onbenulligheden naar de achtergrond verdwijnen
en een thema als de ‘de waarheid willen weten’ prominent voorop gaat staan. Je ego wil
alleen maar tijdrekken. Verspil geen tijd en richt je op wat belangrijk is.
Toeval is het zeker niet dat je nu deze tekst leest, maar denk voor jezelf goed na wat jouw
motivatie is. Als je echt wakker wilt worden, bereid bent daar veel voor op te geven en niet
al te snel het bijltje erbij neergooit, zou het je best kunnen lukken. En misschien loop je er
wel makkelijker doorheen dan je zou verwachten. Heb dus geen verwachtingen ondanks de
soms catastrofale uitingen die ik hier doe. Elke verwachting remt het proces. Laat los en stap
in de afgrond. Vraag blijft echter wel: waarom zou je dat nou willen?
En mocht je ooit echt wakker worden, dan kan ik je garanderen dat dan blijkt dat het je
helemaal niets gekost heeft en ook dat het je niets opgeleverd heeft. Hoe je het proces ook
zult doormaken, het resultaat zal zijn dat je vooral veel hebt afgeleerd en losgelaten. Het is
eigenlijk gewoon een andere ‘mindset’, maar dan wel een hele rare en ingrijpende.
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Klaar zijn
Zie het proces als wakker worden en op het eindpunt ben je klaar. Klaar zijn is niets meer
dan dat je hebt ingezien dat alles wat je voelt en denkt een illusie is of op zijn minst dat die
mogelijkheid van illusie kan bestaan. En dat inzicht is zo sterk aanwezig dat het voor altijd zal
blijven, het is permanent aanwezig. Klaar zijn zou je dus kunnen vergelijken met wat gezegd
wordt dat je permanent eenheidsbewustzijn of permanent non-dualistisch bewustzijn
ervaart. Maar toch vind ik dit ook maar een abstracte benadering van wat het is. Het zegt je
namelijk nog niks tot je dit werkelijk ervaart. Het zijn woorden gekozen om slapende mensen
iets duidelijk te maken wat dan nog niet gekend kan worden. Voor mij betekent het dat
waarheid bestaat en dat alles wat ik ervaar ik zelf bedenk en niets werkelijkheid is. Ook het
schrijven van deze tekst en doen alsof ik tegen een lezer spreek, is niets meer dan iets wat ik
zelf bedenk. Ik ga ervan uit dat dit niet werkelijk gebeurt, of kan het althans niet met
zekerheid vaststellen.
Misschien is het dan maar beter te beschrijven wat je ervaart als je wakker bent. Dat was
niet het doel, maar het maakt je wel duidelijk hoe dat alles-is-één zich dan uit. Dat
permanente inzicht van alles-is-één leidt tot het verdwijnen van tegenstellingen in het leven,
er is geen goed of slecht, geen meer of minder, je hebt niets nodig, je streeft niets na, geld
en roem zijn niet belangrijk, je maakt je niet druk om anderen of jezelf en tegelijkertijd maak
je er ook geen probleem van als je wel geld hebt, alles meezit en je nog steeds kunt genieten
van een wijntje of een sigaar. Samengevat komt het erop neer dat je alles onzinnig vindt en
je geen angst meer ervaart bij je gedachten en gevoelens. Het ontbreken van allerlei
gedachten en angsten maakt dat je je in een flow door het leven begeeft. Er zijn geen vragen
meer. Je hebt een antwoord op elke vraag en leidt een leven zonder angsten. Er is geen
poort meer.
Verlichting wordt ook wel gepresenteerd als een alwetendheid, eenheids- of
Godsbewustzijn. Zoals eerder gezegd prikkelt dat ieder ego. Alles weten! Want als je alles
weet, heb je het gevoel totale controle te hebben en meer en beter te zijn dan anderen.
Helaas is dat niet de juiste betekenis van de alwetendheid. Wil je weten wat het werkelijk is?
Zoals in de vorige spoiler gezegd, het tegendeel is namelijk waar: je leeft in een permanent
niet-weten. Dat je altijd een antwoord hebt op elke vraag is eigenlijk: ik zou het echt niet
weten! Alles weten heeft helemaal niets te maken met gegevens of kennis. Kennis zit je juist
dwars en is een van de grootste blokkades om wakker te worden. Klaar zijn is weten dat er
waarheid bestaat en dat al het andere een illusie is. Dat is alles. Dat is klaar zijn.
Vanuit de verlichte of wakkere staat gezien is het niet mogelijk precies te vertellen wat het is
dat je ervaart. Voor mij ben jij, beste lezer, niet meer dan een gedachte in de illusie die ik
ervaar. Daar kun je je misschien wat bij voorstellen omdat jij dan een ingebeelde abstractie
bent terwijl ik dit schrijf, maar zo ervaar ik alle mensen om mij heen, zelfs mijn ouders. Dat is
voor jou misschien al wat moeilijker voor te stellen. Ik bedenk jou en alle andere mensen en
dingen omdat ik dit universum ook zelf heb bedacht. Misschien begrijp je het wel en kun je
je er ook iets bij voorstellen, maar voor jou is het niet meer dan een vluchtige gedachte, voor
mij is dit wat ik de hele dag door ervaar. Als je iets niet kent en er geen referentie voor hebt,
hoe kun je dat dan ooit begrijpen? Vertel een blinde maar eens wat vuur is. Je kunt hem de
warmte laten voelen en hij kan zijn vingers eraan branden, je kunt uitleggen hoe je het
Spirituele-Verlichting.nl

31

maakt. Maar hij zal nooit de vorm en kleuren van de vlammen kunnen ervaren, hoe geweldig
mooi je ook vertelt wat die vlammen zijn. Dus neemt de blinde genoegen met de warmte en
wil dan af en toe vast zijn vingers branden. En daar is deze vergelijking wel aardig, want
velen die een verlichte staat willen bereiken gaan tot het uiterste en zijn vaak door anderen
ervan overtuigd dat lijden een voorwaarde is. Brand je vingers maar, dat brengt je weer wat
dichter bij die verlichting!
Klaar zijn is inderdaad die poort – met poort of poortloos - niet meer zien en met een
glimlach terugkijken op je oude leventje. Het is een heel duidelijk keerpunt en je zult het ook
echt weten als het zover is. Maar dan begint het eigenlijk pas! Zie het dan vooral ook als een
begin van een nieuw leven, voor zover je daar nog iets mee wilt. Net zoals in het
Boeddhisme wordt geleerd, ga je pas werkelijk aan de gang op het moment dat je tot inzicht
komt. In slaap vallen zul je niet meer doen, die zekerheid heb je, maar wennen aan je
nieuwe omgeving en leven betekent dat je dat inzicht gaat integreren. Zie het maar als
opnieuw geboren worden, dan moet je ook alles opnieuw leren. In die zin snap ik wel dat
men verlichting vergelijkt met herboren worden. Het grote voordeel van je nieuwe leven is
dat je nu maar één leraar hebt en je je niets aantrekt van alles wat buiten jou is. Die leraar
ben je zelf en je bent niet meer gevoelig voor indoctrinaties, manipulaties en
programmering.
Die staat van ontwaakt zijn maakt helder en duidelijk wat altijd verborgen was. Voor mij was
het ontwaken een stap in een eindeloze leegte. Niets had nog een waarde en alle banden
met andere mensen waren weg. De band met mijzelf was weg. Dat klinkt eng en dat is het
ook totdat je die stap hebt gemaakt. Dat is het paradoxale eraan. Ja, je staat nog wel in deze
wereld, maar hij is niets meer vergeleken met waar je vandaan kwam. Als je nog niet het
besef had dat je alleen in deze wereld bent, dan komt het dan wel. Je weet ook dat elk
handelen geen enkele zin of invloed heeft vanwege de alles-is-één ervaring. Grappige van
alles is dat het niet beangstigt. Omdat je weet dat alles maar een illusie is en je het zelf
bedenkt terwijl je ook weet dat er geen ‘ik’ is die die illusie bedenkt, weet je ook dat je niets
hebt en dus ook niets kunt kwijtraken. Dat is ware onthechting. Sterven is geen probleem
meer en de dood staat altijd klaar om er een einde aan te maken. Maar bedenk dat dat altijd
zo is geweest. Dat geldt ook op dit moment voor jou, alleen realiseer jij je dat zelf nog niet
en ik wel.
En trouwens, je hebt echt nog wel lichamelijke pijnen en emoties. Alles wat er ooit was is er
nog steeds en je zult waarschijnlijk nog steeds gaan rennen als er een tijger voor je staat en
je er geen zin in hebt om opgegeten te worden. En lachen om een goede grap blijft echt nog
wel bestaan. Wat werkelijk verandert is dat je niet meer gedreven wordt door angst,
emotionele angst. Je ego met al zijn stemmetjes is stil geworden. In die zin kun je zeggen dat
het ego vernietigd is. Hoewel ik eerder zou zeggen dat ik niet meer de illusie van het ego zie
en ervaar. Het ego is er nooit echt geweest. Lichamelijke pijnen heb ik nu dus ook, alleen
ben ik er niet bang voor. Als ik er dood aan ga is dat prima, als ik er mee moet leren leven is
dat ook prima, en als het straks weg is, is dat ook prima. Ik heb ook nog lichamelijke
behoeften, het gevoel van honger en het kunnen genieten van lekkere dingen is er nog
gewoon. Ik heb nog steeds een kater als ik teveel gedronken heb. Mijn hooikoorts is er nog
steeds. Maar het verschil is dat ik niet meer ga reageren uit angst of hebzucht, ik ga iets niet
najagen omdat ik denk het nodig te hebben, ga het niet missen als het er niet is, ik ga niet
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hopen dat mensen of dingen veranderen omdat er anders misschien nare dingen gebeuren.
De betekenis van ‘taboe’ ken ik niet meer. Ik streef niets na en ik hoef er niets mee te
bereiken. Ik laat het gebeuren en alle uitkomsten in de toekomst zijn prima. Jij noemt het
misschien onverschilligheid, ik noem het leven in waarheid. Dat is het verschil met vroeger.
Een ander verschil dat optreedt is dat je vervreemd van je oude wereld. Je omgeving wordt
een raar schouwspel dat je maar laat gebeuren. En toch leef je erin en ga je jezelf eerst
aanpassen. Althans, dat is wat ik probeerde terwijl ik er geen zin in had. Dat kwam gewoon
omdat ik na het wakker worden geen idee had welke kant ik op moest gaan. Maar ja, je
moet toch wat? Na verloop van tijd merk je dat dat aanpassen niet meer lukt omdat het
tegen je nieuwe flow ingaat. Je bent niet meer van deze wereld. Niets heeft nog enkele zin.
Je bent er letterlijk uitgestapt. Natuurlijk reageert je omgeving dan vreemd, zeker als je ze
ooit verteld hebt dat je verlicht bent, want zeggen dat je klaar bent, begrijpt geen mens. Ze
geloven je toch niet. Hoe kan een eenvoudig iemand nou zomaar verlicht zijn. Ze zullen zeker
verwachten dat je uitstraalt dat je een goed mens bent, die goed voor het milieu is en vooral
een gezond-etende vegetariër is. Dus ze verwachten dat de echte verlichten geen bier
drinken, ze roken niet, zijn netjes getrouwd, gaan niet vreemd, leven zuinig, denken aan het
milieu, zijn altruïstisch en zitten de hele dag te mediteren of doen aan yoga. Zucht… Eén
advies mocht je ooit zover zijn, want die fout maakte ik zelf: vertel het niemand. Wat er van
je ego is overgebleven heeft sowieso niet de behoefte om wat dan ook te vertellen of te
bereiken. Aanzien doet je niets dus ga je het ook niet verkrijgen. Maar soms – als je nog
mensen om je heen hebt - wil je je omgeving uitleggen wat je nog ervaart en hoe jij het ziet,
want je wilt zelf begrijpen hoe je nieuwe wereld in elkaar steekt. Probeer het maar, maar je
zult snel stoppen met vertellen wat er nog van je over is en hoe jij de ander ziet. Tegen je
(voormalige) geliefde zeggen dat hij of zij een illusie is, maakt je relatie er namelijk ook niet
beter op. Maar ja, relaties waren zeker weten ook een thema in jouw proces om wakker te
worden en dan weet je ook precies wat relaties zijn als je wakker bent. Die vraag heb je dan
inmiddels al beantwoord.

Spirituele-Verlichting.nl

33

Nawoord
Zoals ik in de Inleiding al schreef: ‘Beschrijven hoe iemand verlicht of wakker kan worden is
op één pagina mogelijk’. Zelfs in één korte zin: stel net zo lang vragen totdat je de waarheid
vindt. Uiteindelijk zal er in dat proces een laatste vraag zijn. En na die laatste vraag word je
wakker en kun je zeggen dat je klaar bent. Zo makkelijk is het. Als ik het zo opschrijf weet ik
precies wat ik ermee bedoel omdat ik die laatste vraag gesteld heb. Maar tot jij die laatste
vraag stelt, blijft het gissen en proberen om hem te vinden. Ik heb geprobeerd er iets meer
woorden aan te geven zodat je iets sneller door dat vraagproces kunt gaan, je weet nu dat
motivatie belangrijk is en je voortdurend op moet letten dat je ego niet met je aan de haal
gaat. Zo kun je iets meer structuur aanbrengen in het proces en dat je dus niet met een
stapel boeken de rest van je leven op een berg in de Himalaya hoeft te gaan zitten of dure
cursussen moet gaan volgen. De Himalaya of cursussen volgen leiden niet tot wakker
worden. Jezelf allerlei vragen stellen of iets waar is of niet, durven door te vragen en aan
alles te twijfelen wel. Heb je het idee dat alles wat je gelezen hebt vaag is en dat het niet
goed bij je binnenkomt? Vervang in dit boek overal waar ‘jij’ staat door ’ik’, en lees het dan
eens opnieuw. Eens kijken wat er dan met je gebeurt.
Wat ik hier geschreven heb, is niets nieuws en je zou het zo weer ergens anders kunnen
lezen. Iedereen die in het proces is gestapt om de waarheid te achterhalen en dat deed door
vragen te stellen, zal precies hetzelfde gaan schrijven. Ik heb het alleen met mijn woorden
gedaan. Het is net als opschrijven wat autorijden is, daar rust ook geen exclusiviteit op. Als
tien mensen je zouden gaan vertellen wat dat is, dan krijg je tien verschillende verhalen
maar in essentie zijn ze gelijk. Je komt waarschijnlijk dezelfde termen tegen als autorijlessen,
rijbewijs, auto, bestuurder, verkeer, snelheid, verkeerslicht, boete of links of rechts rijden.
Maar het gaat er uiteindelijk om dat ze je willen vertellen dat je een machine kunt gebruiken
om van A naar B te gaan, niet meer dan dat.
Ik had met gemak nog honderden pagina’s kunnen vullen met tekst. Maar dat zou alleen
maar herhaling zijn of hetzelfde op een andere manier uitleggen. Dat is echter wel wat jouw
ego wil zien. Jouw ego heeft behoefte aan compensatie en vooruitgang en dat het ook
waarde wil toekennen aan deze teksten. Jouw ego kan zich nog niet voorstellen en heeft
waarschijnlijk nog moeite te accepteren dat alles dat je moet weten om wakker te worden in
de voorgaande pagina’s staat. Als je de uitvoering van het proces – het vragen stellen –
echter gaat opschrijven levert dat honderden of wellicht duizenden pagina’s tekst op.
Tijdens mijn proces waren het er vele honderden inderdaad. Het is nu aan jou om je eigen
dikke boek vol met vragen te gaan schrijven.
Veel meer is er niet over te vertellen, anders dan dat je gewoon aan de gang zult moeten
gaan. Maar als je het goed aanpakt kun je er na enkele jaren wel zijn. En dan kijk je met een
brede glimlach terug op een poortloos proces dat je dan in één korte zin of misschien wel in
één woord kunt samenvatten.
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