In het navolgende doe ik verslag van mijn ontwaken; het is een proces van 4 jaar
geweest met verschillende, opeenvolgende fases. In het eerste jaar heb ik een dagboek
bijgehouden en die dagboekfragmenten zijn terug te vinden in dit boek. Daarnaast heb
ik in die beginperiode heel veel gedichten geschreven over dit waanzinnige mysterie dat
mij bij de lurven had en ook deze heb ik opgenomen in dit verhaal.
In het hele proces van ontwaken had ikzelf ontzettend veel behoefte herkenning te
vinden als steun voor het proces dat ik doormaakte maar het bleek moeilijk vindbaar
en dat is een belangrijke drijfveer voor mij geweest mijn ervaringen op te tekenen als
dit uiteindelijke verhaal dat ik in het navolgende ga beschrijven. Ontwaken is niet
zomaar iets, het zet alles, maar dan ook alles op z’n kop en als je geen ondersteuning
hebt waar je op terug kunt vallen dan ben je behoorlijk overgeleverd aan de elementen
die het roer overnemen. Het is fijn te weten wat je zou kunnen verwachten, hoe het in
elk geval bij iemand anders is verlopen. Het is geen zelhulp-boek en al zeker geen gids
die tot ontwaken zal gaan leiden; dit is het verslag van mijn ontwaken, hoewel het voor
mijzelf thuiskomen heet, mezelf (her)ontdekken en het leven in volle overgave omarmen.
O ja, ik noem mezelf Horsepower Harrie; ben trucker van beroep en ik ben meestal weg
of onderweg...
PRELUDE VAN EEN ONTZETTEND MOOI VERHAAL
Ontwaken is niets anders dan jezelf laten gaan; loslaten wat zich onnodig heeft
vastgehecht. Wie ik dacht te zijn werkt niet meer als geloofssysteem en daarmee ben
ik langzaamaan al datgene aan het kwijtraken wat mij ooit zo dierbaar leek...waaraan
ik mijzelf optrok, het referentiekader waarin ik mezelf dacht te kennen en herkennen.
Het verdwijnt uit zichzelf, en vaak zo ongemerkt dat ik het pas veel later opmerk. Niet
omdat ik het mis, niet omdat ik ‘het’ bij me wil houden; ik merk het op en verbaas me
erover, en dat is het voor heel even dan…als zichzelf gaat alles gewoon door, maakt
mij willoos en neemt mij mee. Er is geen gemis van wat zich niet meer doet kennen;
het is hier gewoon niet aanwezig..en wat overblijft kun je simpelweg niet missen.
Ik ga terug naar af en het is een fijn, moeizaam en ingewikkeld pad; het voelt aan als
het afwikkelen van al het onnodige en begin het steeds meer te herkennen. Dit is wie
en hoe ik ben en ik verword langzaamaan tot uitgangspunt..het vertrekpunt, ijkpunt
van mijn bestaan. Het ligt nergens in het bijzonder en merk tegelijkertijd dat het zich,
waar ik ook naar kijk, als dit bijzondere, referentieloze zijn laat zien. Ik ben niet
specifiek iets, iemand, een idee, richting of doel waarnaar ik onderweg ben of
vanwaaruit ik vertrek. Maar ik ben onderweg, onmiskenbaar; het is deze reis, geen
enkel punt laat zich specifiek duiden waarmee het richting geeft en mij dan of daar
ergens in het bijzonder betekenis geeft. Het laat zien dat het als mij en het mij
omringende, als dit alles doordringende, leeft en beweegt.
En het toont geen referentiepunt meer van mij of het mij omringende;
..wat het één nog van het ander nog scheidt..
waarmee niets dan dit grenzeloos bewustzijn
van niets in het bijzonder
als ruimte, mijn ruimte
overblijft

….nergens meer aankomen; zelfs
je neus
volgen
en overal zijn
als tijd
en
tegelijkertijd
zijn
….
“eeuwigheid is niets meer aanraken”
maar snuif
en
snuif het op

Nu alweer ruim 17 jaar rijd ik met mijn truck door Europa en ontelbare, vergeten
kilometers beweegt mijn voet zich, praktisch onbewust, tussen rem en gaspedaal...die
voet kent z’n weg zonder al teveel moeite en laat mij genieten van een horizon die
continue haar gezicht toont als een meanderend landschap dat mij toestaat en mij
toelaat. Dit is mijn werk, mijn werkelijkheid en tegelijkertijd is het de metafoor voor
het leven dat ik leid. Onbewust glijd ik door mijn leven in geplande en nog veel vaker
ongeplande gebeurtenissen; onbewust glijden diezelfde gebeurtenissen onbedoeld en
zonder bedoeling door mij heen. De meeste kilometers glijden onmerkbaar langs mij
heen en slechts onverwachte momenten, die mij soms doen opschrikken of omkijken,
blijven hangen als dat moment, die herinnering, als die rit van...weet je nog: toen,
daar, dat moment. Als een sinus-kromme die zichzelf harmoniseert naar een coherent
verhaal; een verhaal dat zichzelf als mijn leven, als een continuüm, van ergens lang
geleden naar ooit als ik..’dan en daar’ laat vertellen. En zo heb ik mij laten vangen; als
dat verhaal, in dat verhaal en daar zat ik dan, jarenlang...ik zat er middenin;
gereduceerd tot een repetitieve, door mijzelf ingekleurde verhaallijn. En nog steeds
suizen kilometers als onbeduidende hectometerpaaltjes langs mij, door mij heen..ik
heb de meeste zelfs nooit zien staan.
Maar ik ben helemaal niet ergens dan en daar aanwezig;
niet een verhaallijn
‘..op weg of in mijn truck..’
ik ben op reis, noem mij maar onderweg,
en ik ga nergens ooit naar toe..

Luister
...
herken je het niet ?
dit gefluister, dat ons omringt; het
kent alleen maar het duister waar het
ons bekende licht
in ontspringt...waarin het
zachtjes, fluisterend zingt.
Het herkent zichzelf in
onvindbare cirkels die
het in zichzelf niet vindt.
Het toont zich
als ik luister
en mijzelf
verhaalloos bindt;
…
er is hier, is hier iets;
iets groots en het wil zichzelf
ontdekken
en laat zich
.. o zo lief ..
door reeds
ontdekte werkelijkheid
bedekken

VOORWOORD
Het was een aangename, rustige middag op die bewuste dag in maart 2013 dat er iets
gebeurde dat mijn leven tot dan toe omver heeft gedraaid; in de spirituele wereld
wordt het ontwaken genoemd en ik wist het direct, wist wat er gebeurde…het was dit
directe zien, dit rechtstreekse zijn.; duidelijker dan dit kan het niet zijn. Vanaf toen
zie ik dingen anders dan voorheen en ervaar de werkelijkheid alsof ze nieuw aan mij
verschijnt. Dat is natuurlijk niet zo en er is niet werkelijk iets veranderd.; ik kijk
alleen maar anders, met andere ogen, een ander perspectief. In dat moment van
ontwaken verbleef ik in de ruimte van niets hoeven te weten om toch alles te
weten...afwezigheid van onnodige vragen, zo fijn. Het knetterde en schitterde en ik
keek in totale verwondering om me heen...volledig overdonderd. Zo was het voor mij;
het was mooi, het was fijn en het klopte...en dat wist ik.

Ik zie, voel en ervaar sindsdien, subtiel maar aanwezig, dat wat diep in mij huist,
ruist en resoneert. Dat wat ik heb leren kennen als mijn gids, mijn eigen
aanwezigheid en zij is grenzeloos als het ons omvattende universum …het laat zich
niet in woorden vatten. Het is niet een intellectueel iets; het gaat niet over iets
bevatten of begrijpen. Ik schrijf alleen maar omdat dit iets mij laat schrijven, om mij
voor nu, dit moment dan, maar eens een schrijver te laten zijn. Het is niet een plek
waar ik aanwezig ben of zou kunnen zijn; het is los, vrij...bijna eng; zo nieuw en toch
zo vertrouwd en ik voel me hier thuis want dit is het; zo ben ik waar ik moet zijn..

Het moment van ontwaken bleek niets anders dan het heldere, intense licht van mij
omringende waarheid; het liet mij zien waar ik was...dat ik nergens vandaan kom en
nergens naar toe ga en misschien ben ik wel
nergens ook maar ergens

….
langs wanden die
ik niet kan zien en
nergens zijn; en ergens
vind ik
nergens fijn
“- ook dat is ergens zijn -”
….
Stil zijn ? Ik wist helemaal niet wat dat was...dat je zo volledig stil en tegelijkertijd zo
volledig kunt zijn. En dat moment van ontwaken, dat werd langzaamaan weer wat het
was; slechts een moment, een herinnering in mijn geheugen...als een zuchtje wind die
de lawine in gang zet die alles meesleurt en vermorzelt en haar onvermijdelijke weg
kiest. En het was voor mij dat ene zuchtje wind; één moment..het was niet eens een
keerpunt, maar de onvermijdelijkheid van wat het leven als weg kiest..en in dat
moment ging alles stilstaan. Ik wist waar ik was, ik wist wie ik was en toch wist ik,
toen/daar, helemaal niets meer...het was zo niet meer nodig; ik stond daar, ik keek en
ik voelde niets dan
‘..dit verbonden zijn..’
een warme stroom van levensenergie
en het zinderde
het tintelde
..waanzinnig..
en het voelde goed

“...Ontwaken is niet een proces van worden wie je bent,
maar van ontworden wie je niet werkelijk bent…”
Adyashanti
Het is al weer 4 jaar geleden sinds dat overrompelende moment van ontwaken en er is
veel gebeurd sindsdien. Bijna niemand weet daarvan; ..ik leefde gewoon door en deed
m’n ding en alles ging gewoon door. Het was mijn eigen weg die ik had te gaan en het
was een moeizame, eenzame weg; bij vlagen althans. Ontwaken is een baken naar de
veilige thuishaven maar je zult zelf moeten koersen en dat is wat ik heb gedaan. Geen
hulp, kompas of een zeekaart die de weg wijst; ik was overgeleverd aan de elementen
en kon alleen maar vertrouwen op die innerlijke gids die zo onverwachts en ongenood
haar gezicht had laten zien en daar gaf ik mij aan over. En natuurlijk; toen ik
ontwaakte en in die beginfase zoveel moois zag en voelde, dacht ik..: wow, dit is het,
waanzinnig, en zo voelde het vaak ook maar dat kwam en het ging en zo ging dat
maar door en dat was het dus niet, weet ik nu. Ik moest nog ‘ontworden’; een raar
woord dat ik dank zij het boek van Adyashanti mij eigen heb gemaakt. Dit boek was
voor mij een belangrijke houvast in die periode, het beschrijft het proces van ontwaken
en wat voor obstakels er op je pad kunnen verschijnen. Ik wil beschrijven wat er op
mijn pad is verschenen, wat er na dat ene moment is gebeurd en ik heb het
voornemen, voor wie het tenminste wil weten, te vertellen over al die dingen die ik
voorheen nooit kon bevatten en nu zo duidelijk voor me zie. Want je wordt behoorlijk
eigenwijs als je ontwaakt en daar kan ik niet zo heel veel aan doen..zo is het nu
eenmaal; duidelijkheid is nu eenmaal geen ding, het is hier gewoon en laat zich zien.
...aaarghh, zegt mijn eenvoudige truckersverstand maar ik kan het niet stoppen.; een
verwarrend soort verliefdheid heeft zich van mij meester gemaakt. Mezelf verliezen in
de onmetelijkheid; een resonantie in mezelf die ik hervind..die klopt. Het is deze
eenvoud die ik sinds mijn ontwaken ken en herken en vanaf hier alleen nog maar ohne
ende verken...

“..als je al het onmogelijke elimineert, zou wat overblijft, hoewel nog onbewezen, de
waarheid moeten zijn..”
Sherlock Holmes
en zo is het maar net

voor wie dit leest
en
nog steeds
de stilte vreest
die stil en bedeesd
oneindig ver
reikt
….
voor wie,
voor nu,
oneindig wellicht
nog net iets te
onbereikbaar
ver weg lijkt
en
voor
wie nog steeds,
vanaf veilige afstand,
met wakende ogen kijkt
en
en en
voor wie de liefde
nog steeds op een verbintenis
met een gedroomde ander lijkt
voor
die
die
die
is
dit
lied
maar wij zijn hier samen alleen
en ik zie
die ander hier niet
‘ t is maar net
of je de werkelijkheid ziet
of haar ergens ongemerkt achterliet
….
voor wie toch
wie
is dit lied ?

GEEN DROOM MAAR WERKELIJKHEID

Ik wil graag een citaat delen uit het boek “de kunst van het sterven” van Osho.
Op zijn sterfbed waren zijn laatste woorden aan zijn lijfarts :
“ik laat je mijn droom na”.

Maar wat was die droom?

“Dat alle mensen zó zouden kunnen leven en sterven. Dat zij het geboorterecht zouden
opeisen door dezelfde revolutie van het bewustzijn heen te gaan, alle
minderwaardigheidsgevoelens, erfenis van de priesters en alle godsdiensten, van zich
af zouden werpen en in de diepte van inzicht en meditatie zouden ontdekken dat het
psychische zelf een illusie is. In deze tijd van chaos en destructie ontstaat bij velen de
bereidheid kennis te nemen van de mogelijkheid dat het bewustzijn zich kan
transformeren. Mijn droom is, dat velen na mij op de hoogte worden gesteld dat
zelfrealisatie niet louter voor begenadigden is, maar voor ieder gewoon mens. Mijn
droom is een nieuwe mens. Zonder nationale identiteit, zonder geloofsovertuigingen,
bevrijd van alle ficties door godsdiensten aangereikt. Een mens zonder zelf en dus
zonder zelfzucht, niet langer gescheiden van de existentie. Als de scheidingswand van
het 'ik' is weggevallen is die mens één met het leven dat eeuwig is.”

Zelf leid ik een eenvoudig bestaan, ben vrachtwagenchauffeur en ben simpelweg
tevreden met het leven dat ik leid, een vrij en zorgeloos bestaan. Zonder hoop of
verwachtingen dat het ooit beter of anders zou moeten zijn. En zonder een verleden
dat mij nog pijnigt of traumatiseert. Ik leef de droom van Osho. Daar heb ik niets voor
hoeven doen, het is mij overkomen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren zal voor mij en
voor eenieder die dit proces zal aangaan en doormaken altijd een wonderbaarlijk
mysterie blijven. Die droom leven is niet iets spectaculairs en zeker niet zweverig; ik
zou zelfs durven zeggen dat het leven heel primair en basic geworden is. Het is het
leven van alledag, volledig in het hier en nu. Waar ik vroeger vaak dacht ik het leven
slecht kon dragen omdat het zo verdomd gecompliceerd leek te zijn, zie ik nu dat het
leven juist van een prachtige, simpele en liefdevolle eenvoud is. Eigenschappen die ik
vroeger had, waarmee ik het leven inkleurde en vorm gaf, zijn simpelweg verdwenen.
Ik ben eenvoudigweg niet meer een persoon die door het leven gaat, dat leven beweegt
en leeft door mij heen en het is een levendige, helende resonantie; ..heel en compleet.

“Het leven is een mysterie omdat geen enkel waarom relevant is..” Osho

DAT WAT IN GANG IS GEZET
Ik zoek telkens maar weer naar mooie woorden die mijn queeste omarmen en kleur
geven; zoek mooie quotes en lardeer dit geschrift met gedichten die ik tijdens mijn
ontwaken heb geschreven. Dat vind ik leuk; woorden moeten schuren of tintelen.
Ergens wil ik mensen vervoeren die dit wellicht gaan lezen; ik heb gewoon zoveel te
vertellen dat ik vaak niet weet waar te beginnen. Het lastige is dat ik eigenlijk alleen
maar wil vertellen wat ik nu zie, wat hier is. Het verhaal dat zich hier oneindig laat
zien. Maar mijn bedoeling is vanaf het begin geweest stap voor stap te beschrijven wat
ik de afgelopen 4 jaar heb meegemaakt en doorleefd: wat is weggevallen waardoor
DIT ENE zich laat zien..want er zal iets moeten wegvallen; het is die versluierende
mist. Het is het ontrafelen van al het onnodige, onwerkelijke dat zich in een
mensenleven vasthecht als surrogaat werkelijkheid; de hectiek van alle dag, het
schijnbaar zo logische alledaagse. Dat wat zich voortbeweegt als idee, als concept..
7 miljard ideeën en concepten al tezaam.
Ontwaken is niet zomaar een ding: ..‘enduring the bittersweet pain of love’s terrain’
zingt Kirtana, een vrouw die wonderschoon zingt over haar eigen ontwaken. Het is
alle houvast verliezen waar je je ooit aan vasthield, wat je gaande hield, op hetzelfde
moment dat je, in het moment van ontwaken, aankomt op die ene plek die je eigen is,
die houvast biedt en waar je eindelijk inziet dat je niets kunt vasthouden en dat het
loslaat; iets weekt zich los en vanaf dan en daar is het gaan met die banaan. Er is
niemand die dit leest en er is helemaal niemand om mij heen. Ontwaken is
confronterend, het kleedt je uit. En zoek je waarachtigheid; lees dan door. Zoek je een
uitweg uit de misère; neem een abonnement op de Happinez. Zoek je verlichting;
onderzoek dan wat woorden, voor nu dan misschien deze woorden, met je doen; zoek
niet, maar onderzoek. Ontwaken is daarin de aanzet en daarna ben jezelf aan
zet...dobberend op de lege, karakterloze golven van dit ons doordringende bestaan.
Alles wat er toe doet is stil gaan staan maar alles in mij is helemaal niet stil gaan
staan; ontwaken is een uitrolproces. Het wikkelt mij af en dat heeft tijd nodig; het
moment van ontwaken is nu 4 jaar geleden en alleen daarom weet ik dat het zo loopt.
Het doet mij; ik ben allang op een zijspoor aanbeland maar het hoofdspoor ruist
ongenadig door mij heen. Het hier en nu is ongenadig, als het leven zelf, het
onverwachte dat je niet kunt verwachten; het kondigt zich nooit aan maar is altijd
nieuw en onverbiddelijk. Het laat je los en neemt je mee...
“Ik ken zoveel mooie verhalen over verlichting; de boekenwinkels puilen er
tegenwoordig van uit en ik heb zelf ook wel het een en ander gelezen. Leven in het hier
en nu is the new topic voor de zoekende garde en mindfullness het nieuwe weten. Maar
in al die boeken staan slechts verhaaltjes en ook dit verhaal zal daar binnenkort deel
van uitmaken. Hoogstwaarschijnlijk in de vergetelheid ben ik bang maar bang zijn ben
ik gelukkig verleerd. Maar het zijn veelal mooi geschreven boeken en als je ergens over
wilt lezen dan is dit desalniettemin een niet te missen onderwerp om uit te kiezen. Het
lastige is dat elk verhaal over verlichting gaat over het verhaalloze zijn, dat wat alles is
en alles omvat en dat niet iemand, de uitverkorene..ik in dit geval, verlicht of ontwaakt
is. Ook mijn verhaal is maar gewoon een verhaal, door mijn intellect tot een hopelijk
leesbaar geheel samengebracht. Ik volg alleen maar de nuances; dat wat opkomt en
zich als leesbaar wil manifesteren. Dit gaat helemaal niet over ontwaken, verlichting
en meer van die mooie spirituele woorden; het is slechts dat wat zich manifesteert. En

als je ontwaakt zie je dat het zich manifesteert, en snap je hoe het zich manifesteert.
Niet omdat je het daadwerkelijk ziet en dat je het werkelijk snapt; het laat zich zo zien
en iets daarin willen zien of snappen heeft zichzelf losgelaten en jouw bevrijdt van het
willen zien of willen snappen, snap je wel..? Het directe weten staat los van iets willen
of kunnen snappen..”
Maar laat ik maar verder gaan; dit intermezzo kwam ineens voorbij en zo gaat het al
de hele tijd...ik ben mezelf ongelofelijk aan het herschrijven en dat doet me deugd.
Het is dit oneindige meegaan op de golven van dit bestaan; jezelf als machteloos
ervaren. Dat is wat ontwaken met je doet; er ontvouwt zich een proces, een ontworden
van jezelf en je hebt geen keus. Het is dit aangaan waarmee het rust vindt; waardoor
ik mezelf, als diezelfde rust, hervind. Dit is hoe rust, stilte, oneindigheid, schepping,
kenbaar als het leven dat ons omvat, zichzelf hervindt en zichzelf op die manier steeds
maar weer herschikt. Het is geen kant-en-klaar product dat online, voor 11 uur
vanavond bij Bol.com besteld, morgen in de brievenbus op je ligt te wachten. Het is
ook dit, dit aangaan; en dat weet je pas als iets in je, als beginpunt, stil is gaan staan.
En dat je, van daaruit, alleen nog maar zonder idee of verwachting verder kunt gaan...
Je moet jezelf verliezen en dat moet je echt willen en dat is nu juist wat met het
ontwaken wordt gewist..dit willen. Maar je verliest niets en daarmee is ontwaken een
ongelooflijk proces dat je aangaat en je verbindt met krachten die, voorheen onontdekt
en onbekend, open gaan staan en je leiden; als een gids. Die gids...die ben jezelf; het
universum kent geen onderscheid. Het leidt ook niet.. het laat zich zien; open,
toegewend en laat niets of niemand buiten spel...dat gaat niet. Het laat zich niet
opsplitsen of delen, want het kent dit nu eenmaal niet van zichzelf...
Ontwaken heeft mijn pijnlichaam ruimte gegeven; het wil vrij zijn. Ik weet helemaal
niets meer; ik zie alleen nog maar wat voorbij komt. Hier en nu aanwezig zijn is alleen
nog maar toelaten; dat wat ik heb bedekt. Zo leef ik en zo onderga ik dit wat mij zo
laat zijn; elk idee laat zich los en daarmee zweef ik hopeloos rond en laat mezelf gaan.
Jezelf loslaten... ik weet niet eens hoe je dat doet en weet niet meer wie ik ben. Ik weet
wel wat hier is, wat zich onverbiddelijk als DIT ENE laat zien. Dat het verhaaltjes
afrolt..en daarmee mijn verhaal laat afrollen. Ik zie alles voorbij komen..ken het voor
wat het is en het voelt soms gruwelijk persoonlijk, maar gelukkig alleen maar zo af en
toe. Ik ben ontwaakt en iets in mij wil zichzelf ontworden en dat is mijn hier en nu..en
vanaf hier neem ik, wie dit wil weten, met mij mee. Dit is mijn verhaal en zo openbaar
ik mezelf uiteindelijk als mezelf; ik heb niets anders meer omhanden dan dit...slechts
een verhaal. Maar het is voor nu, nog even dan, nog wel mijn verhaal. Hopeloos
verloren zijn en daarop vertrouwen; dat is waar ik mijzelf als mijn thuis heb
hervonden. Het is niet meer nodig wat dan ook te moeten of te willen vinden en alleen
maar zo kun je jezelf laten gaan; als dit ultieme vertrouwen. Dat jezelf klopt; dat je
ontdekt dat dit het is en je jezelf daarin kunt laten gaan; dat je gewoon zo kunt
bestaan..

AANZET VOOR AL HET NAVOLGENDE
Als je niet zou weten dat er iets is als ontwaken of verlichting, dat er geen uitweg is, dat
je hebt te dealen met wat er is; er zou geen religie zijn en niemand zou ooit van welke
god dan ook gehoord hebben die je redt en beschermt...wat dan ? Je zou, onwetend van
een ontsnappingsmodule, doorgaan: het zou vanuit zichzelf doorgaan. En alleen maar
dat moet het dan maar zijn; gered worden zonder reddings-boeien...ronddobberend in
het onbekende. En dat onbekende moet het dan maar zijn; tja, en dan toch….het zou
zomaar alles kunnen zijn.
Jezelf laten gaan is geen keuze en er zijn al helemaal geen opties om aan te vinken die
daarmee aan zullen gaan staan. Ik bedenk dit verhaal niet, maar zie het tegelijkertijd,
terwijl ik dit schrijf, voor mijn ogen staan. Ik bedenk mezelf niet, maar zie mezelf
tegelijkertijd gereflecteerd in wat ik doe, wat hier langskomt en wat ik hier, als
verhaal, laat ontstaan. Dit gaat het worden, mijn verhaal, en dat is het dan, niet meer
dan dat...een verhaal. Ik kan de stilte niet beschrijven; beweeg, laat mijn vingers
toetsen raken en rust dan weer. En dan zit ik stil en ik ben telkens weer bij af; het is
telkens maar weer een beginpunt van waaruit ik vertrek. En ik kan niet bedenken
van waaruit ik vertrek.
Het is voor altijd dit onbekende…
Het is die afwezigheid..
die zich steeds weer en steeds meer laat kennen als dit fijn kloppende gevoel van
aanwezig zijn...vertel mij maar niet meer dat leegte leeg is van zichzelf; ik verlies
mezelf en het is een fijn gevoel, er is ruimte voor zoveel meer..en dat laat ik gewoon
maar zijn. Dit is alles wat zich aan mij laat zien en mij zo laat zijn; aanwezigheid die
toelaat wat hier wil zijn...en er is niet echt iets nodig om het dat te laten zijn.

Er is geen einde en geen begin
aan deze tocht, geen toekomst, geen verleden,
alleen dit wonderlijk gespleten lange heden.

Vasalis

LAAT IK MIJ MEZELF MAAR EVEN VOORSTELLEN
Wat ik wil gaan delen is het verhaal van mijn ontwaken, of spiritueel ontwaken zo je
wilt. Voor mij is dit het beginpunt geweest van waaruit ik ben gaan schrijven, maar
een beginpunt is er voor mij helemaal niet meer te vinden. Het ontwaken was een
‘moment’ waarin er iets wonderbaarlijks gebeurde om vervolgens, in een lange fase die
hierop volgde en die zich nog steeds ontvouwt, te ontdekken dat dat wonderbaarlijke
zich helemaal niet laat vastleggen in momenten. Ontwaken is niets anders dan het
wonderbaarlijke en bovenal waarachtige herontdekken in jezelf; je eigen
bestaansgrond in het leven dat je omringt, doordringt en laat zijn wie en hoe je bent.
Ontdekken dat het waarachtige in jezelf nooit ook maar één seconde van je zijde heeft
geweken, maar slechts sluimerend, ergens op de achtergrond, heeft gewacht op…tja,
en dat was voor mij dan toch wel dat moment, hoe tegenstrijdig dat nu ook klinkt.
Maar het is niets anders dan het logische gevolg van al het ooit daaraan voorafgaande
dat het zo moest gebeuren en daarmee is het nooit een moment, maar altijd een proces
dat zich ontvouwt; het levenspad dat ik hier ga en laat ontvouwen als zichzelf..
Ik zag mijn leven voorheen nooit als een proces dat zich, als vanzelf en als mijzelf,
ontvouwde, maar leefde vooral van moment naar moment en die momenten waren
vooral gebeurtenissen die ik zelf inkleurde met een uniek, en zo ik het nu eindelijk
inzie, onwaar verhaal. Die verhalen kleurden de persoon in die ik dacht te zijn en ze
leken waarachtig en levensecht; als een last sleurde ik ze onbewust mee en hun
gewicht bepaalde het tempo dat ik moest gaan en ook ging; lichtvoetigheid leek nooit
een optie en zo sleepte ik mezelf voort waar ik dacht gewoon te leven zoals ik
voorbestemd was te leven. Voorbestemd om zo te zijn..ik dacht daar niet bij na maar
ging gewoon mijn weg zoals het ging; van moment naar moment..van speelse
kinderjaren richting rebelse pubertijd en langzaamaan uiteindelijk de volwassenheid
in.
In mijn geval was ontwaken niet het resultaat van zelfstudie, heel veel mediteren of
oneindig veel hierover lezen en in mijn geval was er ook geen spirituele leraar die
meekeek of mij begeleidde. Het overkwam mij en daar was niemand bij aanwezig; het
was dit mysterie dat mij zag, vond en meenam...ik kan er geen zinniger verklaring
voor vinden. Ik weet wel waarom het mij zag en vond; ik zocht geen uitweg uit de
illusie, ik heb nooit ergens voor weg willen lopen...ik wilde alleen maar terug, terug
naar iets diep in mij dat nog steeds woelde en leefde in mij. Ik wilde ergens naar toe
en nergens van weg en dat is belangrijk als je dit pad wilt gaan. Martyn Wilson zegt
het heel mooi in zijn boek Enlightnement, the keys to consciousness:
“..What you're looking for is where you're looking from...”
De uitnodiging tot ontwaken ligt allang diep in jezelf opgeslagen
omdat je zelf uiteindelijk het mysterie bent dat je zult gaan vinden en ontdekken

“...Elk moment is van alles opnieuw het begin...”
Alex Roeka
Ik ben hier gewoon en het is niets anders dan dat en het kan zelfs helemaal geen
naam hebben. Je kunt dan wel ontwaken maar er is niet zoiets als ontwaakt zijn. Je
kunt dan wel verlichting, het goddelijke ENE, bevrijding of de hemel willen zoeken
maar het is nergens te vinden. Ik kan helemaal niet zoeken naar ‘..ik ben hier
gewoon..’ dat gaat helemaal niet. Natuurlijk, het is heel fijn om ‘ontwaakt’ te zijn
maar je kan het niet zien, aanraken of proeven en je kunt het niet zijn. Ontwaakt zijn
is niets anders dan de afwezigheid van een zoektocht waar dan ook naar toe; het is dit
afwezige zijn..en daarmee tegelijkertijd dit aanwezige zijn. Dit is het en het is dit
gewone alledaagse ... en dan toch is het een wonderbaarlijk spektakel. Nergens meer
naar zoeken en alleen maar hier zijn en om je heen kijken en zien wat er te zien is het
enige dat over blijft. Saai en spannend tegelijk..wat op een onverklaarbare wijze iets
in mij heeft doen gaan zinderen; ik heb geen flauw idee hoe dat in mij is wakker
geworden en hoe dat, vanuit zichzelf, is aan gaan staan. Ik ervaar veel en vaak bliss
en het is een bijzondere resonantie die in mij wakker is geworden. Ik kan het niet
bevatten of verklaren; het leeft in mij en ik heb het als mysterie omarmt in mijn
bewustzijn. Het voedt mij en ik hoef het niet te kennen door het te snappen; ik ken het
door het te laten zijn en dat is voldoende. Dit is de oerkracht, de bron, mijn
bestaansgrond waar ik naar zocht en waarvan ik onbewust altijd al wist dat die in mij
huisde. Het is de levensenergie en haar kracht ligt in de onmacht zichzelf te kunnen
bevechten of ontkrachten; het voedt zichzelf alleen maar en doet dat oneindig. Dit is
mijn kracht en dit is mijn baken geweest; door het hele proces heen dat ik zal gaan
beschrijven. Zelfs als achteraf blijkt dat bliss niet de heilige graal is waar het
uiteindelijk om draait; ‘cause there is more to come...en dus ga ik maar gewoon verder
met mijn verhaal.
...waar dan ook maar naar zoeken blijkt ineens helemaal niet nodig en blijkt gewoon
maar een bezigheid te zijn geweest waarmee ik mijn leven vulde en kleur gaf. Maar
het leven heeft geen specifieke kleur en verschijnt niet aan de één anders dan aan de
ander. Het leven heeft geen bedoeling met mij en ook niet met een ander; het is hier
gewoon en het is oneindig veelzijdig en oneindig aanwezig. Dat het in mij iets doet
zinderen is omdat ik het laat zijn voor wat het is; het kan en mag doen en laten met
mij wat het wil. Zonder zoektocht zijn er geen vragen meer en zonder vragen zijn er
geen antwoorden meer nodig...ik ga gewoon oneindig mee. En dat is geen keuze; het is
simpelweg inzien dat keuzes niet nodig zijn en nooit als mogelijk aan te vinken hebben
aan gestaan. En het is zelfs niet eens een inzien daarvan; ik leef als een golf op een
stroom maar ken geen begin of einde van die golf. Het is het ultieme loslaten maar er
is niets om je van los te maken; het was ook al aanwezig voor ik dit ultieme loslaten
leerde kennen en herkennen. En dat dat voorheen de kleur kreeg van pijn of
onverwerkt verdriet was dezelfde liefde die mij toen onvoorwaardelijk pijn en
onverwerkt verdriet liet zien en ervaren. Het leven, dit ENE, laat je gewoon zijn en
kent geen bedoeling. Er gaat een immense kracht uit van toelaten wat er in je leeft; dit
toelaten maakt je sterk en weerbaar. Maar je hoeft niet meer weerbaar te zijn.
Het..DIT..het leven...de goddelijke almacht van loslaten, toelaten...dit willen, alles
willen; ach, ik kan zoveel woorden verzinnen. Het is het allemaal en toch weer niet;
als een golf gaan we allemaal mee op dezelfde stroom en daarin ontmoeten we elkaar;

elkaar herkennen in dezelfde speurtocht maakt het geen speurtocht maar een
ontmoeting met elkaar...voor en als elkaar.
En na mijn ontwaken werd het mij simpelweg duidelijk dat ‘ik’ slechts een
opeenstapeling van door mijzelf opgebouwde ideeën bleek te zijn en met het wegvallen
van die ideeën viel ‘ik’ weg als referentiekader voor mezelf. Wat over bleef was dat
wat over bleef; het wordt hier ter plekke, vanuit het niets, ingevuld en krijgt de vorm
die het onverwachtse mij biedt. En zo blijf ik bestaan en zit ik hier nog steeds; als
reflectie van dit onwaarschijnlijk mooie bestaan en deze onverwachtse woorden die in
mijn verhaal willen gaan staan...
allô

allô

ik ben 50 jaar, trucker, happy single en noem mezelf Horsepower Harrie. Omdat ik
dat wel grappig vind en mijn naam er niet echt toe doet. Ik ben helemaal geen
schrijver en toch zit ik nu al een half jaar te tappen op toetsen achter dit scherm; wat
is er toch met mij aan de hand ? Tja, ik kan het gewoon niet stoppen; mijn leven nu is
zo anders dan het zo lang is geweest...dat moment van ontwaken en wat het teweeg
heeft gebracht. Ik wil daar gewoon over vertellen en het is een waanzinnig mooi
verhaal voor wie wil weten wat dat is. Lang genoeg heb ik geleefd met een intentie om
van alles en nog wat recht te moeten en recht te willen zetten, onverwerkte issues uit
het verleden die een plekje meenden te moeten verwerven in het heden. Maar in dit
heden waarin wij leven hoeft helemaal niets rechtgezet te worden; de belofte van iets
moeten, het doel waar je heen zou moeten verhuizen verdwijnt en lost op. Voor wie dit
heden tenminste wil, maar dit heden is barmhartig en willekeurig; het laat zich zien
aan elk open en waarachtig hart. Zomaar ineens van nog zoveel willen te worden
verlost; het voelt wellicht te leeg voor wie het grootse van dit bestaan wil doorgronden;
als een soort doel op zich. Stilstaan en je verwonderen past wellicht niet in onze
moderne maatschappij; dat het al goed zou kunnen zijn zoals het is, dat je
onlosmakelijk deelgenoot bent en deel uitmaakt van een wonder dat geschiedt….

WAT HET IS....
Ik zit hier zo volledig in; wat scheurt toch zo volledig open waarvan ik dacht
dat ik dit was ? Ik zit hier in deze ruimte die mijn thuis is, die zo vertrouwd
zou moeten zijn. Deze laag die zo veel vertrouwder is dan deze
samenbundelingen van dingen die zich om mij heen bevinden. Dit, wat mij
hier draagt, is zo dun...zo het stralen door mij heen, zo zeker in alles
verankerd wat in en om mij heen zo vergankelijk is. Deze volmaakte,
onaanraakbare, onroerbare aanwezigheid die dit laat zijn, in deze vingers
wil zijn en daarin zo heel en volmaakt golft en suist en mij dronken van
aanwezigheid laat zijn; die ik tracht te sturen......ik wil hier woorden vormen,
maar al die woorden ruisen woordloos door mij heen.
Ik ben hier, door mij heen...

There's a miracle in me
it's greater than the parting of the sea
it's a miracle to be
(Kirtana)

Ik zal moeten groeien in dit verhaal; ik ben nu eenmaal geen verteller, ik ben gewend
aan stille dagen in mijn eentje achter het stuur van mijn truck. Dan en daar stromen
de verhalen wel door mij heen; in mijn hoofd, mijn bewustzijn, aangeraakt door iets
dat altijd bij mij is en mij kan ontroeren en meenemen. Het voelt als mijn gids, mijn
reismaatje; zo heb ik het in die beginfase gevoeld en omdat ik een gids nodig had was
dat het, voor toen dan, ook voor mij. Het behoeft tijd om alles te laten integreren tot wat
ik uiteindelijk als mijn verhaal wil en kan gaan vertellen; wat ik als mijn verhaal kan
laten gaan...waarmee ik ook mijn gids, als iets wat buiten mij en los van mij, kon laten
gaan. Ik was het altijd zelf en wat mij leidt heeft nooit ook maar een seconde los van
mezelf kunnen staan.
Verlichting lijkt iets ongrijpbaars; onbereikbaar en onvatbaar voor velen. Zo was het
voor mij jarenlang, in de tijd dat ik ontdekte dat er in satsangs gesproken werd over
advaita, non-dualiteit en meer van die begrippen die ik probeerde te doorgronden. Ik
was iemand die totaal niet met spiritualiteit bezig was maar kwam er nu eenmaal mee
in aanraking toen ik ademhalingscursussen ging volgen van Art of Living. Het is een
organisatie die zijn oorsprong vindt in India, opgezet door een Indiase goeroe, Sri Sri
Ravi Shankar. Ik ga hier later meer over vertellen omdat het moment van mijn
ontwaken is begonnen met een inzicht dat ik tijdens een stilte-cursus kreeg in de
Duitse ashram van deze organisatie. Maar ik ben nog niet zover; ontwaken is een
proces van onthaasten, van één stap voorwaarts en twee terug. Het dwingt je stil te
gaan staan en terug te kijken. Terug te voelen naar de bron van waaruit je voelt, je
kindhart herontdekken; het ongeschondene dat in iedereen huist en op de achtergrond
altijd aanwezig is en is gebleven...
Jarenlang zat ik op een stoel bij satsangs te luisteren naar mooie verhalen over
ontwaken, verlichting; is er een verschil tussen die twee? Ik weet het niet, zou ík het
zijn ? Ik zou het eerlijk gezegd niet eens weten en het boeit me niet meer; het voelt nog
steeds raar om mezelf verlicht of ontwaakt te noemen. Ik herinner mij van die
satsang-bijeenkomsten veel begrippen die ik toen zo niet kon bevatten, maar telkens
wel trachtte te doorgronden. Er schuilde zo’n mooie belofte in al die mooie woorden. Ik
weet nu dat ik ze nooit had kunnen doorgronden, het was een onmogelijke missie. Ik
weet nu dat ontwaken/verlicht zijn een uitzoomen is; van je eigen persoonlijke verhaal.
Vanuit datgene dat, in mijn geval, voorheen in mij leefde; dat een dagboek schreef van
voorbije herinneringen en nog te ontdekken dromen...maar er is maar één ding hier en
dat is wat schrijft en is wat leest en zichzelf zelfs in deze enkele nutteloze woorden die
ik schrijf beleeft...

“...ergens houdt al het zoeken op…”
en ik noem het
stilaan maar
stilstaan
….
nu/hier;
niets anders dan
dit, en
..
– stel je eens voor –
ongeschonden
verdergaan
–“...daar ga ik voor...”

Bewustzijn kent geen ego en na het ontwaken rest nog slecht een leeg ego-ikoontje op het
hoofdblad waarop je oneindig kunt blijven klikken; het zet niets meer in gang want het
achterliggende programma is weg, is gewist.. is weg, is gewist.. is weg en dit...
‘..dit gewist zijn..’ is alles wat je rest en
dit oneindige zijn dat hier altijd is
en altijd al was….

GEWOON ZIJN
Ik ben hier gewoon om te zijn...niet zoals ik zou willen of moeten zijn, niet een
bedachte persoonlijkheid door mij of door anderen bedacht. Ik ben hier gewoon in alles
wat gebeurt, in alles wat om mij heen plaatsvindt en door mij heen stroomt als
ervaringen en indrukken die ik opdoe. Er gewoon zijn is geen ervaring of een indruk
die je op zou kunnen doen.

“Je doet ertoe zoals je bent..”, vertellen wij graag aan iemand die het misschien even
niet ziet zitten. Maar dat is altijd al aan de gang, je doet er sowieso altijd toe, zonder
er moeite voor te hoeven doen, en dat is de werkelijkheid die zich hier afspeelt, voor
alles en iedereen gelijk. Maar die werkelijkheid heeft een verraderlijke twist waarin
om en nabij 7 miljard mensen hun eigen idee over dezelfde werkelijkheid creëren en
vorm geven. En zo zijn er net zoveel verhaaltjes die in die werkelijkheid afdraaien in
net zoveel mensen als er verhaaltjes zijn. Je bent wat je denkt, en zo wordt er heel veel
gedacht en bedacht...in een werkelijkheid die onveranderlijk de ruimte voor al dat
denken biedt. Maar niemand is het denken of de gedachte in die werkelijkheid; de
werkelijkheid is alomvattend en is alles en iedereen en is geen gedachte; de
werkelijkheid is niets dan dat wat plaatsvindt, altijd onaangeroerd door dat wat
plaatsvindt, het is oneindig en vindt alleen maar nu plaats….het verleden is een
gedachte en daarmee bedachte werkelijkheid in diezelfde ruimte en stilte; een fata
morgana.
Ontwaken is wakker worden en in diepe verwondering om je heen kijken; de
werkelijkheid lijkt anders dan ooit voorheen. Dat ‘ooit voorheen’ is ineens weg en je
kijkt alleen nog maar om je heen, maar je weet niet waarnaar je kijkt en waarmee je
kijkt. Er is geen oordeel, geen invullen van wat je ziet, geen enkel verhaal.
‘Ooit voorheen’ blijkt slechts een aangeleerde manier van denken te zijn geweest, weet
ik nu. Het zat in mijn handelen, in mijn denken en zelfs in de manier waarop ik dit
verhaal vertel. Dat ‘ooit voorheen’ laat sporen na en verdwijnt niet zonder slag of
stoot. Zo is het nu eenmaal en zo ben ik in dit hier en nu; als én door mijn zintuigen
heen. Gewoon zo, gewoon zijn en zonder oordeel, zonder verhaal zelfs je eigen verhaal
laten afrollen in in diezelfde eeuwigheid, in dit alles zijn ..er zit voor mij niets anders
meer op, het ontvouwt zichzelf, uit zichzelf, en daarmee is het dit wat zich laat zien.
Geen spoor naast heel veel andere sporen; slechts één spoor dat zichzelf oneindig en
oneindig veelzijdig laat zien..niet iets van iemand maar van niemand in het bijzonder.
Ik zit hier, nu in mijn eentje achter mijn computer te schrijven en drink een
genoegzaam biertje om het mij aangenaam te maken. Ik heb geen idee wanneer mijn
lichaam aandrang zal gaan voelen om uiteindelijk, en ik weet dat dat moment zal
komen, zich te willen ontdoen van het overtollige vocht dat zich in mij ophoopt en dan
zal ik plaats nemen op het toilet. Er zijn zoveel dingen die zichzelf sturen en dat gaat
z’n gang maar in mijn lijf maar ik heb er nooit bij stil gestaan dat het met gedachten
van hetzelfde laken een pak is; ze bepalen zelf wanneer ze opkomen hoewel ik altijd
dacht dat ik de verkeersleider was die stuurde en richting en keuzes bepaalde. Maar
alles gaat gewoon zijn eigen gang en zo gaat het al een eeuwigheid lang; dit moment,
zo vlak voordat ik naar het toilet moet, is de oneindige eeuwigheid die zich laat zien en
die alleen maar is zoals ze zich, altijd weer onverwachts, laat zien. Het is de glazen bol
van Ti-Ta Tovenaar die onbeweeglijk voor hem ligt terwijl in die bol het leven van
‘daar beneden’ niets dan altijd maar in beweging is. En ik weet het wel; ik ga
wauwelen als ik om 1 uur ‘s-nachts bier ga drinken terwijl ik schrijf. Niemand die zit
te wachten op mijn volgende toilet-bezoek, of course, die glazen bol zegt allang dat ik
maar eens richting bed moet gaan, maar dit is wat mijn tijdlijn in dit bestaan voor nu
laat zien en daar kan ik niet uit...woorden zoeken hun eigen weg en mijn weg is
woorden schikken, voor dit moment; zoals het in mij opkomt. En dat is altijd weer een
verrassing..

ik keer terug en het is niet eens een omkijken; het is geen woord of
beeld...niet meer kunnen stilstaan, noem het maar oneindig; en ach...waar
bevindt zich ergens
en wat is ooit ?
Maar nu
hier
er is hier iets
dat afwezigheid ontdooit
….
stel jezelf
de juiste
vragen;
je weet maar nooit
…
!!!
STILTE IS DAT WAT ZICH LAAT ZIEN ALS AL HET RUMOER VERDWIJNT…
...die stilte was er altijd al, dat weet ik nu. Maar ik was altijd druk in mijn hoofd, daar
speelde mijn leven zich af. Ik denk dat veel mensen zich daar wel in zullen kunnen
herkennen. Maar ineens stond alles stil. Ik was thuis, keek naar buiten; een o zo
vertrouwd uitzicht maar in een flits zag ik alles anders dan ooit voorheen; ik zag niet
alleen het uitzicht (water, een dijk met bomen en struiken want ik woon op het water)
maar ik zag alles, ook de ruimte waarin het plaatsvond. Ik weet donders goed dat dit
niet goed te vatten is en zeker niet in woorden te vangen. Maar ik gebruik wat ik
voorhanden heb en zo schrijf ik mijn verhaal maar neer, om de beperkingen van de mij
zo vertrouwde taal heen…
... alles schitterde, de dijk met bomen en struiken en de ruimte tussen ons in. In mij
schitterde en straalde het net zoals om me heen, of misschien straalde het alleen maar
in mijzelf; ik weet het niet meer en het doet er ook niet echt toe. Het doet er trouwens ook
niet heel erg toe dat ik deze bijzondere ervaring heb beleefd, maar daar moest nog veel
tijd over heen gaan voor ik mij dat kon beseffen. Het is een moment geweest dat iets in
beweging heeft gezet en daar bleek tijd voor nodig om achter te komen. Ontwaken is
slechts een handreiking om je mee te nemen op een pad, en voor mij was het het
beginpunt van een reis door mezelf, mijn aangeleerde zelf heen. Er gaat iets stilstaan in
je bewustzijn; het perspectief verandert en het is onomkeerbaar. Het was niet ik die
ontwaakte, het was deze mysterieuze resonantie die in mij aan ging staan en mij
vervoerde en sindsdien meevoert; langs een onwaarschijnlijk en bijzonder intiem pad
dat mij heeft geheeld van een onnodige illusie…

De illusie, elke illusie verdampt met het ontwaken en de werkelijkheid wordt .. tja,
wordt gewoon heel echt; aanraakbaar. En duidelijk; het speelt zichzelf gewoon af en je
kan nog wel wegkijken maar het is gewoon overal, waar je ook kijkt. Scheidslijnen
vallen weg en al het afzonderlijke herken je alleen nog als heel; het geheel. Na mijn
moment van ontwaken heb ik lang in verwarring rondgedwaald in mijn huis; ik kon
mezelf en ook tijd niet meer definiëren. Het voelde als een blokkade, de software in
mijn hoofd leek gereset en ik wist, wat altijd logisch had geleken, niet meer te
hervinden en lokaliseren. Het was tegelijkertijd verwarrend en kloppend; alles leek
anders en toch voelde het goed, het voelde compleet. En toch was het bijna
beangstigend; ik was mijn vertrouwde houvast volledig aan het verliezen en dat is wat
ik toen heb gedaan. Het was geen keuze, het was het enige logische..omdat ik me op
een vreemde, nieuwe manier volledig beschermd en volledig voelde. En daarom,
daarom heb ik het mij zo vertrouwde...ik heb het laten gaan en ik ben meegegaan, erin
gesprongen. In het onbekende...zoals ik ook ooit in het diepe bad mocht gaan
zwemmen; daar denk je ook niet bij na, je zindert alleen maar dat het eindelijk mag...
Mijn perspectief en daarmee mijn blik op de werkelijkheid in mij en om mij heen is
veranderd en dat is wat ontwaken met mij deed en nog steeds doet; het leidt mij door
mezelf heen terug. Veel te lang dacht ik dat ik mezelf had doorgrond en wist wie en
hoe ik was maar alles is binnenste buiten gekeerd. Ik ga een omgekeerde weg en de
gids die mij leidt op dit pad is onverbiddelijk, het laat mij alles zien. Ik heb geen keus;
ik wil dit. En dat meen ik zoals ik het zeg...ontwaken is een one way ticket, gaan met
de rollercoaster die in gang is gezet. Het is een loslaten, of misschien kan ik beter
zeggen losweken, van vastzittende denkbeelden en ideeën over de werkelijkheid die ik
o zo lang voor ogen had. Een werkelijkheid die zo logisch leek, die van mij was en een
leven lang mijn keuzes dicteerde. Wist ik veel wie ‘ik’ nu werkelijk was...
Ontwaken is opnieuw beginnen; de wereld opnieuw zien vanuit een ander perspectief.
Een onschuldig, maar bovenal ongeschonden perspectief; zo voelt het voor mij. Ik ben
nu 50 en toen dit hele proces in gang werd gezet was ik 46; zeg maar gerust dat ik tot
dat moment bovenal bezig geweest ben mijn eigen leven te leiden met alle hoogte- en
dieptepunten die op mijn pad kwamen. Ik keek terug en keek vooruit, maakte plannen
en probeerde in het reine te komen met reeds voorbije herinneringen en pijntjes die zij
teweeg hadden gebracht. Een vrij algemene invulling van mijn leven die volgens mij
herkenbaar moet zijn. Ik ben altijd nieuwsgierig van aard geweest en heb veel
bijzondere en interessante keuzes gemaakt in mijn leven. De rode draad die altijd
aanwezig is geweest in mijn leven is wel het reizen, het verbreden van mijn horizon.
Ik heb meerdere keren langere tijd in het buitenland gewoond en toen ik weer in mijn
heimat was aanbeland ben ik jarenlang als vrijwilliger bij Humanitas werkzaam
geweest met en voor vluchtelingen. Ook dat was een reis maar dan een reis zonder te
hoeven vertrekken; de wereld trok door mij heen in alle verhalen die ik hoorde en mee
beleefde met de mensen die ik op die plek in mijn leven ontmoette. Daarna ben ik nog
6 jaar als vrijwilliger in een hospice werkzaam geweest waar mensen in hun laatste
levensfase komen om te sterven. Een reis die gericht is op afsluiten en afscheid
nemen. Een mooie tijd met vele dierbare herinneringen. Maar de mooiste reis, en ook
direct de enige reis die er werkelijk toe doet, is wel de reis door mezelf heen die door
het ontwaken in gang is gezet. Confronterend, vaak ook pijnlijk, maar bovenal helend.
Het is een reis terug geworden naar mijn kindhart, de kern van waaruit ik ben
begonnen deze wereld en dit leven te ontdekken en te ervaren. De bron van waaruit ik
nog onbevangen en zonder oordeel de wereld tot mij nam. De bron die niks weet van

haat en afgunst, pijn en afscheid, jaloezie of verdriet. De tijd dat er niets anders was
dan ademloos om me heen kijken en mij verwonderen; kijk een pasgeboren baby maar
in de ogen…..
Die blik, die onbevangen onschuld, die is nooit weggeweest; dat weet ik nu. Dit
hervinden en herontdekken is het meest dierbare dat ooit op mijn pad is gekomen en
dat dat een prijs heeft..? Ik neem het voor lief, ik kan ook helemaal niet anders meer.
Dit is de blik die ontwaken in je opent en in die onschuld die er is te hervinden ligt een
magische wereld open, beschikbaar voor en eigen aan alles en iedereen in dit bestaan.
In die onschuld ligt de liefde, en daarmee vrede met dat was is, opgeslagen als
gereedschap voor wie dit wil inzetten voor een leven dat er werkelijk toe doet..ik heb
het niet gevonden in antwoorden op de vele vragen die ik had; het liet zich zien op een
onbewaakt moment dat ik ineens niets meer te vragen vond en niets meer te vragen
had...dat er geen antwoorden nodig zijn als er geen vragen meer voorhanden zijn.

VERHALENDE VERHALEN
.
. .
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
x
x
geen verhalen kennen
x
x
als jezelf herkennen
x
x in iets dat geen verhalen kent
x
x
x
x dit iets dat dit herkennen scant
x
x
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
…
luister nu goed, want
dit is het verhaal, waarin
ook jij, als lezer,
deel van dit herkennen
bent
en daarmee jou door mij
en mij door jou
als stilte,
kenbaar als de liefde,
zendt

“..Wat je zoekt is rust
maar dat je zoekt is onrust..”
DE MAGIE VAN ONGRIJPBARE WOORDEN
Nuchter als ik altijd was, wars van spiritualiteit, ben ik toch besmet geraakt door het
spiri-virus; het ging haast ongemerkt en onbedoeld. Het begon met een flyer die ik
tegenkwam van Art of Living die ging over ademhalingsoefeningen, in een periode van
mijn leven dat ik niet goed in mijn vel zat. Volgens mij is dit nu ongeveer 10 jaar
geleden. Die flyer vertelde mij dat stress de ademhaling beïnvloedt en dat je dat ook
kunt omdraaien; door gerichte oefeningen kun je je stress-nivo verlagen. Kijk, daar
kon ik wel wat mee want dat klonk niet zweverig maar juist heel praktisch. Ik heb
toen de basis-cursus gevolgd en had daar veel baat bij; ik kan het dan ook iedereen
aanraden, maar dat terzijde. Art of Living is opgezet door een Indiase goeroe,
genaamd Sri Sri Ravi Shankar, en de vervolgcursussen, stilte-cursussen, werden
gegeven in het Zwarte Woud in Duitsland, waar zich de Europese hoofdvestiging van
Art of Living bevindt. Sri Sri Ravi Shankar is een verlichte goeroe uit India en het was
niet meer dan logisch dat ik besmet zou worden met verhalen over verlichting; zijn
teachings zijn onderdeel van de cursus. En zo zat die o zo nuchtere trucker, wars van
al te veel vage, zweverige verhalen over spiritualiteit, mee te luisteren naar toch wel
hele mooie verhalen en hele mooie beloftes; je zult er voor open moeten gaan staan om
er iets mee te kunnen. Maar de oefeningen hadden hun nut allang bewezen en ik was
bereid om mijn scepsis te laten varen en open te gaan staan voor nieuwe inzichten.
Misschien had ik wel behoefte aan nieuwe, hoopvolle beloftes die ik tot dan toe
nergens anders had kunnen vinden; misschien was ik mij op dat moment niet eens
bewust van mijn eigen hoop op nieuwe inzichten. Ik was gestuit op een wereld die
volledig nieuw voor mij was, die zo niet leek te passen bij mij en mijn leven tot dan toe,
en toch voelde ik me goed...meer dan goed. En dus liet ik me meevoeren in de stilte
van die cursus en het was ontwapenend, het was rustgevend...het was helend. Ik denk
dat ik voor die tijd niet eens echt wist wat helend werkelijk betekende voor mij; het
was iets nieuws en moois wat ik daar leerde ervaren. Tezamen met honderden mensen
uit werkelijk alle uithoeken van de wereld, het was heel bijzonder. We waren allemaal
samen in stilte aanwezig tijdens al onze oefeningen die ‘s-avonds werden afgesloten
met samenzang; mantra’s die gezongen werden, want we mochten wel zingen. Muziek
is altijd al mijn ding geweest maar dit was een nieuwe manier van muziek beleven die
voor mij open ging; met honderden mensen mantra’s zingen had iets magisch; het
resoneerde volledig in mij en ik ging daar volledig in op. Je raakt in vervoering en ik
liet mij meedeinen op die mooie, rustgevende klanken. Niets dan mooie klanken en je
daarop laten meedeinen, je laten vervoeren; een nieuwe wereld ging voor mij open.
Wil je worden betoverd door iets dan zul je het moeten toelaten en dat is wat ik deed.
Ik liet mijn ideeën en vooroordelen varen en liet mij vervoeren door de boodschap van
verlichting; ik deinde mee op al die mooie woorden en liet mij bekoren. Voor zolang het
duurde, uiteraard, want zo gauw je weer thuis met je eigen dingen wordt
geconfronteerd is de betovering helaas al snel weer verdwenen. De hectiek van alledag
slurpt nu eenmaal veel, teveel aandacht op. Maar toch, ik was besmet en aangeraakt
door een liefdevol en magisch virus die vertelde over een wereld in vrede en rust met
liefde als leitmotiv en mooie woorden als eenheid, innerlijke rust, de levensbron en

divine magic. Nieuwsgierig als ik was begon ik erover te lezen en ik ontdekte dat er
bijeenkomsten waren die satsang genoemd worden, waar over hetzelfde gesproken
werd. Advaita en non-dualiteit waren nieuwe, spannende termen die ik leerde kennen
en wilde doorgronden. Verlichting bleek niet iets voorbehouden aan indiase goeroes
met lange baarden en witte gewaden, maar net zozeer iets van doodnormale,
baardloze mensen, gekleed in spijkerbroek en westerse kleding. Jarenlang heb ik
gebiologeerd geluisterd naar mooie verhalen over een werkelijkheid die ik wilde
doorgronden, begrijpen en, bovenal, mij eigen wilde maken. Natuurlijk, het werd
verteld door mensen die bevangen waren door het virus en blijmoedig, met een
uitstraling waar ik jaloers op was, het virus rondstrooiden. Maar hoezeer ik ook zocht
en onderzocht, het werd nooit mijn eigen werkelijkheid. Zo gauw ik weer thuis was in
‘samsara’ , de werkelijkheid zoals die tot je komt en zoals je die ervaart, werd ik weer
meegesleurd met de alledaagse hectiek die mij o zo bekend was.
VERANDERING VAN PERSPECTIEF
Mijn perspectief is veranderd, dat is wat met ontwaken met mij heeft gedaan. Het
gebeurde, in een split-second; niet omdat ik ineens heel slim was geworden en iets had
doorgrond...het gebeurde gewoon. Maar er ging wel iets aan vooraf en daar ga ik
hierna nog wel uitvoerig over vertellen. Wat zo ongrijpbaar leek in al die jaren dat ik
naar satsangs ging is mij nu gewoon ineens duidelijk. Alles is mij ineens duidelijk
omdat de werkelijkheid, zoals die zich aan ons voordoet, niets aan duidelijkheid te
wensen over laat. Ook dat heeft niets met slimheid of intelligentie van doen; ik zie en
ervaar alles nu anders dan voorheen. Ik zie, vanuit een nieuw, helder en fris
perspectief, nu helder waar voorheen mijn blik vertroebeld werd door mijn eigen
interpretatie van diezelfde werkelijkheid. Er moest iets wegvallen en dat is wat
gebeurt als je ontwaakt. Ego is de eigenschap die de werkelijkheid interpreteert en
inkleurt en het ego valt weg. En dat is volgens mij ook niet helemaal waar omdat ego
gewoon een menselijke eigenschap is die in ons huist. Het is meer een uitzoomen van
je bewustzijn waardoor het ego haar kracht en invloed verliest op de werkelijkheid
zoals je die ervaart. Ego creëert een gevoel van eigenheid en persoonlijkheid, los van
de wereld om je heen. In het plotselinge moment van ontwaken valt die scheiding weg
en zoom je uit van je persoonlijke verhaal. Ik kan nog steeds niet vatten hoe dit
zomaar kon gebeuren en ook niet wat ik toen zomaar, vanuit het niets, ervoer en zag
en voelde gebeuren. En toch voelde het precies zoals het hoorde te zijn; hoe
waanzinnig en wonderbaarlijk dit moment ook was...ik wist dat het klopte, dat alles
klopte zoals het was. Hoewel ik toch, na dat moment, lange tijd volledig in de war was;
mijn besef van tijd en persoonlijkheid was weg en voor mij tot een ongrijpbaar en
onwerkelijk iets verworden.
Zoals ik al eerder heb gezegd sprak de leer van advaita mij aan omdat het voor mij
bovenal aards en niet zozeer zweverig of spiritueel was. Voor mij was het een
beschrijving van de werkelijkheid die ik kon doorgronden, zo ik daarvoor het juiste
gereedschap maar in handen zou krijgen. Wist ik toen veel dat ik dat gereedschap zelf
ben en altijd al was; ik keek teveel naar buiten om te zien of het daar lag zonder stil te
gaan staan om eens naar binnen te gaan kijken. Het bestaan is een magisch mysterie
dat in ons huist en als een ongrijpbare ruis om ons en en door ons en alles suist; ..en
uiteindelijk vond ik niets om bij uit te komen om dit ‘iets’ te doorgronden. Het ligt niet
in het vinden van antwoorden maar in de afwezigheid van vragen; ...wist ik veel

3 Weken na mijn ontwaken ben ik begonnen met een dagboek, omdat ik de behoefte
voelde te beschrijven wat ik meemaakte, ook begon ik langzaamaan mensen om mij
heen te vertellen wat ik meemaakte en ervoer maar ik kwam er al snel achter dat ik
mijn verhaal daar niet kwijt kon. Het kwam gewoon niet aan, ik sprak tegen een
wereld die heel druk bezig was geluid te maken waar ik de stilte die ik had gevonden
wou delen. En dus bleef ik schrijven en ik heb dat een jaar lang volgehouden en ik zal
delen hiervan verwerken in dit boek. Heel veel momenten zijn in bliss geschreven en
ik wil hier later meer over vertellen maar ik vind nu toch dat ik terug moet naar de
periode voor mijn ontwaken omdat ik het hele verhaal, vanaf het begin, wat voor mij
het begin was, wil vertellen.

WAT MAAKTE HET VERSCHIL…
Mijn verhaal begint bij een stilte-cursus van Art of Living in februari 2013. Als ik er
achteraf op terugkijk lijkt het een onbeduidend moment waarop iets getoond werd dat
net zo goed onbeduidend had kunnen blijven als het niet zo’n ongelooflijke impact op
mij bleek te zullen gaan hebben. Ik was daar tenslotte niet alleen, we waren met een
kleine honderd mensen bijeen, uit veel verschillende landen, en het lijkt me sterk dat
het op iedereen dezelfde uitwerking heeft gehad als dat het op mij heeft gehad. Voor
mij was het desalniettemin een keerpunt wat ik op het moment zelf, en zelfs de weken
erna, nog niet doorhad. Onze teacher van dat moment was Kiran uit Denemarken, een
hele fijne man die ook nog eens heel goed kon gitaarspelen, en hij liet ons iets zien om
zijn verhaal te verduidelijken. Hij liet ons een 3D-tekening zien, meer was het niet.
Hier begint mijn verhaal, hoe onbeduidend het ook lijkt. Er ligt klaarblijkelijk geen
algemeen geldende route-beschrijving klaar voor verlichting omdat ik maar simpelweg
aanneem dat niet iedereen op deze manier ontwaakt. Het was ook niet wat toen en
daar gebeurde maar het heeft iets bij mij in gang gezet dat verregaande gevolgen
bleek te zullen gaan hebben.
Ik kreeg een 3D-tekening te zien en het gaat er eigenlijk niet eens om wat ik te zien
kreeg; ik zag een stuk papier met een tekening erop maar door op een andere manier
te kijken kun je, als het ware, in de tekening kruipen en krijg je iets anders te zien.
Niet echt iets bijzonders, aangezien het iets is dat met de moderne technieken
simpelweg mogelijk is. Net zoals 3D-films, voor mij onbegrijpelijk dat het kan, maar
het kan. Dus, die tekening...natuurlijk kikken dat het mij, als één van de weinigen bij
die cursus, lukte om het te zien. Het is gewoon een andere manier van kijken, een
verandering van perspectief….
Voor mij is de ontdekking die ik heb gedaan uiteindelijk ook precies dat geworden en
niets anders: ik moest ont-dekken wat altijd in de weg heeft gestaan, en dat is wat mij
gaandeweg duidelijk is geworden. Ik ben hier gewoon om te zijn, niets meer en niets
minder. Er zit geen groter doel achter en dat klinkt heel erg leeg. Niets anders dan
hier zijn totdat je er niet meer bent. Het intellect, mijn intellect, zocht steeds naar een

groter iets, een doel of bedoeling achter dit alles. En op dat vlak kwam het simpelweg
niet bij mij op dat ‘er gewoon zijn’ het grote mysterie is dat plaatsvindt….met alles wat
op dat pad van ‘gewoon zijn’ zich voordoet en zich laat zien en ontdekken. En veel
dingen op dat pad lijken ook niet te kloppen, zijn gemeen of pijnlijk, misplaatst en
simpelweg ‘out of place’ want HIER vinden dingen plaats die gewoon niet lijken te
kloppen: oorlogen, landjepik, vernietiging van leefgrond en de natuur op deze aardbol,
honger en...zo kan ik wel door blijven gaan. Totdat je uitzoomt en vanuit een ander
perspectief leert kijken. Daarmee gaan al die dingen die ik hier heb genoemd niet
ineens wel kloppen maar je ziet ineens helder waarom het gebeurt, hoe het zover heeft
kunnen komen en waarom het nooit anders heeft kunnen gebeuren. En daar zit geen
verwijt in, geen schuld of bedoeling; de evolutie heeft gewoon zijn werk gedaan en
daarmee een mensheid gecreëerd die zich vanuit deze ontwikkeling niet anders had
kunnen ontwikkelen. Het heeft alleen maar te maken met het ego-bewustzijn dat zich
in de loop van de evolutie zo heeft ontwikkeld en daarmee een heel sterk ik-bewustzijn
in de mens heeft gecreëerd. En zolang dit ik-bewustzijn in mensen blijft bestaan zal er
een ander zijn die jouw ik-bewustzijn kan beïnvloeden en schaden. Wat ik de
afgelopen jaren sinds mijn ontwaken gaandeweg heb leren inzien, is, dat alles wat mij
de voorgaande jaren is overkomen en is ‘aangedaan’ door de wereld buiten mijn eigen
ik-bewustzijn om niets te maken heeft met een wereld buiten mijzelf. Het heeft alles te
maken met mijn eigen denkwereld, mijn leerpatroon die ik mij in de loop van mijn
leven mezelf eigen heb gemaakt en een reflectie is van voorafgaande leermomenten.
En daarmee ontwikkelt zich een denkpatroon, een levenswijze die beperkt wordt door
voorgaande ervaringen en de manier waarop ik daarmee heb leren omgaan. En
daarmee heb ik een belevingswereld gecreëerd die volledig subjectief is, alleen maar
van mij en die Alles leek te zijn. Dit was, tot 4 jaar terug, de enige visie die ik op het
leven en mezelf had en dit was de enige werkelijkheid die er voor mij was; altijd maar
weer vanuit mijn persoonlijke, aangeleerde perspectief, het ego-perspectief. En daar
kon ik niets aan doen, en daar kan niemand wat aan doen. Leren is een onbewust
proces dat zichzelf doet, gebaseerd op alle voorafgaande leermomenten en ervaringen.
...tot het moment dat zich plotseling een onpersoonlijk en ongeschonden perspectief
aandient en alles stil doet staan en het geheel laat zien. Voor mij was dat moment
overrompelend, waanzinnig maar ook verbijsterend. Alles is nog steeds hetzelfde en
toch...is alles anders. En daar heb ik mee moeten leren omgaan om het me eigen te
maken...loslaten, ontdekken, onderzoeken en nog maar weer eens loslaten. Dat wat
niet klopt ziekt zichzelf los uit het lichaam en je bewustzijn en daarmee is een proces
van ontwaken een pad van herschikken en heroriënteren van hoe je hier bent en hoe je
van daaruit verder gaat. Voor mij is het een soms moeizaam en zwaar proces geweest
maar het werd lichter en lichter en lichter...omdat ik een gids op mijn pad had; dit
nieuwe bewustzijn dat mij vanaf dat moment stuurt en leidt en als lichtpuntje
aangeeft waar het naartoe gaat...en ik, ik heb alleen nog maar te volgen. En die gids ?
Die werd ik gaandeweg zelf, net zoals ik ooit heb leren fietsen doordat beschermende
handen mij vertrouwen boden door mij los, en daarmee vrij te laten. Ook toen viel ik,
stond op en ging door; en zo ga ik, ook nu weer, maar door en door...

IN MIJ
wat in mij verborgen leek...; “ik
noem het dit mysterie, want het vond
en zag pas hier mijn stem” : dit is
wat hier nu stroomt, en ... omdat
het een mysterie leek,
zolang in mij verborgen
bleek
.…

..EN ZO GING IK OP PAD..
ik ging de deur uit, na die ene dag; en alles was er nog en was er al en nam mij mee op
de wind. Ik keek en zag dieren de natuur versieren, ik zag mensen met nog zoveel
wensen, hoorde geluiden en geluiden luiden en vond gebeurtenismappen ..
..voor mijn stappen. Ik stapte vooruit maar kwam er niet uit; waar ik ook keek hoorde
ik thuis en ik besefte mij; toen/daar, ineens: dít is mijn thuis..en dit huis draagt geen
kruis. Ik ken geen verhaal en was daar/toen geen verhaal, maar verbaal, dan/toch
verzin ik het één en ander en vertel het die ander..die ik verdroom tot elkander en
daarmee vermeng ik steeds meer het één met het ander; en met elkander. Dit was het en
dit is het; zo kun je dus ook zijn en dat kun je wel denken, en dat deed ik...jezelf
onmetelijkheid schenken..alleen oneindigheid ken je niet en kun je niet bedenken.
ik kwam weer thuis en vond mijn deur en wist..dit is mijn sleur: waar ik ook ben
diezelfde herkenbare geur…; van dit leven, deze dag en voor nu dan dit moment...het is
maar wat je als levenspad kent. Het is maar waar je geluk in herkent…
..in wie je wilt zijn of wie je al bent.

DEZE REIS...
Dus DIT is hier en nu, toch ben ik
eindeloos op reis; wat
mij verkent is wat
mij op dit
pad hier
wakker kust; wat
al mijn zoeken
sust
dat
wat ik ken en deel dat is mijn reis, waarin
ik van de liefde die ik ben
geen doel en
geen belofte
eis
..EN ZO DUS OPENDE ZICH HET PAD..
Als je ontwaakt verandert er iets; alles lijkt anders dan voorheen. Ik moet daar gewoon
iets over vertellen om het navolgende te kunnen begrijpen. Je manier van kijken, voelen,
ervaren verandert; het perspectief verandert. Je wordt leeggemaakt en dat kun je niet
begrijpen hoeveel woorden ik ook zal gebruiken om het te willen duiden. Dat wat
overblijft is onbegrijpbaar duidelijk en ongrijpbaar helder. Ik kan het mezelf niet meer
toe-eigenen want het is te weids geworden voor een individueel verhaal.
En daarom schrijf ik: over dat wat wegvalt en wat uiteindelijk overblijft. Dit is de weg,
dit is hoe het zal gaan. Er zijn geen keuzes die overblijven, niets om uit te kiezen. Je
zult, wilt en kunt uiteindelijk niets meer verkiezen wat zich onderscheidt van het
nergens meer aanwezige andere. Het klinkt leeg, hol en onpersoonlijk en dat is het. Niet
voor mezelf want ik ken en ik herken de leegte als mezelf. Ik ben en voel me hier thuis;
als dat wat is; dat wat bovendrijft en als onderlaag overblijft. Er zijn, aanwezig zijn,
kun je niet en hoef je niet te begrijpen. Het is dit ultieme vertrouwen en dat klinkt als
iets doen; nee, het is dit ultieme niets meer hoeven doen...leeg van zichzelf; vol van dat
wat overblijft. Eenheid, bewustzijn, god/schepping, volheid danwel leegte, de bron;
noem het zoals je wilt, en dan noem ik het DIT.. DIT ..DIT ; voor wie maakt het nog uit
hoe het heet ?
Die stiltecursus dus van Art of Living in het Duitse Zwarte Woud. Pas op de laatste
dag liet de teacher ons een tekening zien; 3-dimensionaal, ik heb het al eerder
vermeld. Ik denk dat iedereen op z’n eigen manier dingen ontdekt in dit leven die
ertoe doen en iets in gang kunnen zetten, en voor mij was het dus dit moment, deze
gebeurtenis, deze tekening. Voor dat moment, tijdens die cursus, niets dan vooral
leuke zintuiglijke spielerei; een tekening die pas met de tijd haar betekenis aan mij
openbaarde.

Ik wil er heel kort over zijn: in een 3D-tekening zie je een “platte” tekening die je altijd
kan zien, en, door anders te kijken, zie je in diezelfde tekening diepte en daarmee iets
anders. Heel gaaf, vind ik tenminste. Anyways...ik moest eerst thuiskomen en de
cursus laten bezinken vóór ik doorkreeg dat er iets met mij was gebeurd. En wat er
gebeurde had ik geen grip op; het gebeurde gewoon. En als ik er nu op terug kijk denk
ik dat het zo moet zijn gegaan met mensen die grootse ontdekkingen hebben gedaan
op natuurkundig, astronomisch of wetenschappelijk gebied. Het begint met een
eureka-gevoel dat je nog niet eens kunt plaatsen of definiëren; het moet eerst nog
rijpen in je brein. Zo heb ik het ervaren en zo herinner ik mij deze periode; in mij was
een eureka-gevoel wakker geworden en ik herinner mij dat ik wekenlang in een soort
spirituele, of misschien ook wel intellectuele roes heb geleefd waarin ik mij bewust
was van iets groots maar nog geen idee had hoe dat nu werkelijk in elkaar stak. Ik
moest het nog definiëren voor en aan mezelf en dat gebeurde als vanzelf.
Het begon met die tekening en dat is en blijft mijn uitgangspunt; een stuk papier met
2 verschillende lagen. Je kunt ze nooit tegelijkertijd zien; of je ziet de één of je ziet de
ander. Zo zit het nu eenmaal in mekaar. Maar ik had ze allebei gezien en wist van het
bestaan van allebei. En daarmee kreeg ik door dat dit ook opging voor de
werkelijkheid waarin ik leefde en als werkelijkheid ervoer. Ik had ineens door dat er,
in diezelfde tekening van de werkelijkheid die zich als plaatje in mijn hoofd had
gevestigd, een andere, simultane werkelijkheid gaande was waar ik mij, tot dan toe,
nooit van bewust was geweest. Het was een overweldigend besef en mijn brein maakte
overuren, zoveel weet ik mij daarvan nog terug te halen. Mede omdat ik in die periode
als een bezetene dingen op papier (nou ja...computerdata) heb gezet. Ik ging schrijven,
heel erg veel. Ik had iets ontdekt wat ik niet kon bevatten maar waarvan ik diep van
binnen wist dat het er werkelijk toe deed. Het was, tot dan toe, nog een heel
intellectueel proces. Het was een spirituele roes en zo heb ik het ook ervaren; je kunt
rustig stellen dat ik door het dolle heen was. Ik was euforisch over een ontdekking die
ik had gedaan maar die ik nog niet helemaal kon doorgronden.
Ik zal enkele van die schrijfsels nog wel toevoegen als bijlage (zie bijlage 1 en 2) ter
verduidelijking van deze fase; ik moest iets heel erg van mij afschrijven en ik weet nog
precies hoe het ging en wat ik moest en wilde onderzoeken. Maar het blijven hele
intellectuele schrijfsels die misschien wel vreemd aandoen voor een ander, ik weet het
niet. Maar ach, dat maakt me ook niet echt heel veel meer uit; dit is hoe het ging en
dit is mijn verhaal; ik vind het mooi zoals het is gelopen en ik ben ook blij dat ik heel
veel heb geschreven om te kunnen teruglezen en, nu, te kunnen delen. Alles is terug te
voeren op die tekening die ik heb gezien en die mij het inzicht heeft verschaft dat, met
een verschil in perspectief, er meer te zien is dan ik voorheen ooit dacht te zien.
Ik paste mijn nieuw verwonnen inzicht toe op wat ik tot dan toe had gezien en ervaren
als de werkelijkheid zoals die mij logisch leek en zoals die vertrouwd aan mij was. Ik
keek naar de maan maar zag de maan anders dan voorheen; ik zag ook alles eromheen
en ik had ineens door dat ik daarin het geheel zag dat ik voorheen niet zag...maar ik
keek nog steeds gewoon naar de maan. Het verschil zit hem daarin dat ik ineens
doorhad dat ik de maan alleen maar zag doordat ik alles eromheen ook zag;
tegelijkertijd zag. Ik noemde dat in die fase de antagonist; ik kon de maan alleen maar
zien omdat alles wat ‘niet-maan’ was nodig was voor mij om de maan te kunnen zien.
Waar ik voorheen alleen maar gefocused was op de maan, zag ik nu het geheel waarin
de maan voorkwam...alles wat ik vanaf toen zag, zag ik alleen maar doordat ik het

tegengestelde, wat datgene dus niet was, tegelijkertijd zag en alleen maar daarom kon
ik datgene zien. En ik weet het wel, en ik heb hier hopelijk al een beetje voor
gewaarschuwd, het klinkt heel abstract en misschien wel absurd. Maar dit is hoe het
voor mij toen was en hoe het ging en wat mij gebracht heeft waar ik nu ben,
so please..stay with me. Het wordt vanzelf wel helderder dan dit.
Dus...de antagonist, al datgene wat tegenovergesteld is; daar gaat dit deel van het
verhaal over..ik probeer het kort te houden om het contact met een potentieel
lezerspubliek niet voortijdig te verliezen. De antagonist is alles wat het object dat ik
observeer niet is; samen tellen ze op tot één. En dat gaat voor alles op….en dus
bedacht ik na een tijdje dat dat ook op moest gaan voor het ego-denken; de mallemolen
die nog steeds aan het ronddraaien was in mijn hoofd. Het was niet meer dan een
spelletje wat ik een week of wat heb gespeeld met mezelf; just for the fun of it…ik was
tenslotte niet helemaal meer toerekeningsvatbaar in de fase die ik toen doormaakte.
Euforie doet gekke dingen met je…
Ik besloot mijn nieuw herwonnen ‘kennis’ toe te passen op al die bla-bla in mijn hoofd;
dus, wat ik ook dacht en wat een werkelijkheid voor mij in mijn hoofd creëerde, was
alleen maar waar omdat het tegenovergestelde daarvan ook aanwezig moest zijn om
het überhaupt te kunnen denken. Beide werkelijkheden bleken naast elkaar te
kunnen bestaan en hadden elkaar nodig om werkelijk te kunnen bestaan. Het klinkt
absurd als ik het zo, hier en nu, in woorden tracht te vatten, maar voor toen was het
een manier om de bla-bla in mijn hoofd te kunnen temmen. En het werkte, dus ging ik
ermee door en dat duurde een weekje of zo...tot een moment dat die bla-bla, noem het
maar ego, in mijn hoofd er de brui aan gaf. En dat is het moment waar ik het al eerder
over heb gehad; zo ben ik ontwaakt. Ik heb op een onbedoelde manier het ego de nek
omgedraaid, ik weet echt niet hoe ik het anders zou moeten noemen...voor mij is dit
hoe het is gegaan en natuurlijk is het ook zo gegaan. Ik had er alleen nooit ook maar
enige bedoeling mee; het was spielerei, een leuke mindgame om me mee bezig te
houden en waar ik rustig van werd...ontwaken was niets meer dan een onbedoeld
neven-effect.
Wie zien allemaal iets anders, kijkend door dezelfde ruit
Vogelpoep of universum, het is maar waar je toe besluit
Wat je wil zien - of je de bui ziet of de buit
De Dijk – Ietsje Later

..EN TOEN WAS ER HET MOMENT VAN ONTWAKEN..
Ontwaken is overrompelend, waanzinnig; ik ga het gewoon beschrijven zoals het voor
mij is geweest en wat het met mij heeft gedaan. Het is gewoon lastig om niet in
superlatieven te vervallen. Ontwaken was, als ervaring, iets dat ik nog nooit had
ervaren en nog nooit had gevoeld; de kracht, de intensiteit, het magische ervan. Het is
dit moment wat het beginpunt is geworden van waaruit ik schrijf en vertel; al het ooit
daaraan voorafgaande is verdwenen en heeft haar zeggenschap verloren. Waar o waar
is toch die o zo nuchtere trucker gebleven die ik ooit dacht te zijn ?

Die superlatieven meer vond passen bij onzekere mensen die geen punt konden maken
zonder overdreven en met gespierde taal hun verhaal te doen in de universele
stamkroeg der vergetelheid…
Uiteindelijk is mijn moment van ontwaken niet meer dan een ervaring die in mijn
bewustzijn allang is verdwenen in de vergetelheid. En natuurlijk, het moet beginnen
met een moment waarin alles overhoop wordt gegooid en dat is toen/daar op dat
moment gebeurd en ik ben intens blij dat het mij is overkomen. Niet om dat moment,
het beleven van dat moment, die hele mooie, bijzondere ervaring. Want ontwaken is
niet een moment of een ervaring dat je ervaart maar een proces dat je, van daaruit,
daarom en vanaf daar aangaat..zonder meerkeuze-optie zo je dat al zou willen. Het is
een uitnodiging tot ontdekken door los te laten; het van je afschudden van onnodige en
belastende beperkingen die je verhinderen te zijn wie je werkelijk bent..een zoeklens
gericht op waarachtigheid en oorspronkelijkheid. En die beide begrippen,
waarachtigheid en oorspronkelijkheid, zijn niet te definiëren; ze zijn gewoon zichzelf
en van iedereen..onveranderlijk en altijd al, in alles, aanwezig; sluimerend of
herkenbaar aanwezig...
Mijn eerste dagboekfragment na mijn ontwaken; totale verwarring….
14 april 2013
6 week na de stilte-retraite in Bad Antogast; 6 week sinds ik die 3D-tekening van Kiran
onder ogen kreeg; 6 week sinds ik bij thuiskomst mijn verhaal begon te schrijven; 6
week sinds DIT, DIT, DIT....?? Sinds wat...?? Wanneer begon het precies ?
T is achteraf wel jammer dat ik niet vanaf het begin alles wat ik beleef heb
opgeschreven; er is zoveel gebeurd; de vertwijfeling, verwarring, onzekerheid, en dan
weer het volledige vertrouwen, de rust, de reset-staat, de bliss, bliss, bliss.................
Door het verhaal voor mezelf op te schrijven werd alles veel duidelijker, het werd echt
een verhaal. En door de gedachten-constructie die ik in dat stuk formuleerde over
eenheid/tweeheid/ego werd mij ineens duidelijk dat alles al eenheid is en dat alleen
ego tweeheid/verdeeldheid is en creëert. Ik weet niet of het de volgende morgen was of
later dat ik wakker werd en ineens alles anders was. Niet dat ik dat direct door had of
zo, maar de 'aanvallen' van gelukzaligheid deden me al snel vermoeden dat er iets
gaande was. Er was schijnbaar niets veranderd maar alles was anders.
Het vage is dat ik weet dat er iets veranderd is, maar ik mij niet meer kan verplaatsen
hoe het dan ooit anders was. Ik weet verstandelijk dat het nu zo'n 6 week is maar ik
weet niet beter dan dat het altijd zo is geweest. Is dit nu verlichting ?; Ik, Harjan
Prins, eenvoudige trucker met eenvoudig bestaan..? Gewoon, zo maar even op een
presenteerblaadje; just lay back and relax ??
Goed, wat kan ik er zelf van breien; zoals ik het zie is Ego weg..maar wanneer weet je
nu echt dat die weg is ? Ik denk nog steeds, en ook nog wel in termen van Ik, Harjan....
Feit is dat er is iets in de software definitief anders is; ik noem het voor mezelf maar
dat ik gereset ben. Terug naar de fabrieksinstellingen. Er is alleen nog maar het hier en
nu. Maar niet zoals ik me dat voorstelde. Zoiets als heel bewust in het nu leven of zo.
Nee, het is anders; er is alleen maar hier en nu. Er is geen tijd; het is 1 grote ballon van

tijdloosheid. Hoe ik dat weet ?? Ik kan niet meer terug in de tijd; kan niet meer terug in
herinneringen. Weet alleen vanuit de database in mijn hoofd dat dingen gebeurd zijn,
maar ik kan er niet meer naar toe; ze als het ware herbeleven zoals dat vroeger
moeiteloos ging. Ik weet gewoon dat ik het beleef als vroeger, zoals kinderen het beleven.
Die kunnen ook niet echt terug in herinneringen; is iets voorbij dan is het voorbij. Als
het focus verlegd is dan is daar het focus en de rest vergeten. Dat heb ik ook. Ik kan tijd
niet meer overzien zoals kinderen dat ook niet kunnen. Voor hun zijn 4 weken net
zolang als 1 week; dat wordt niet gesnapt hoe lang dat precies is. Waar ik altijd
gefocused was en altijd een druk hoofd die altijd een plan/meerdere plannen in zijn
hoofd had voor die dag en de volgende dag; daar leef ik nu bij de dag en heb ik moeite
mijn leven te organiseren. Ik zie wel....
Heb mij al 3 keer verslapen, wat mij echt nooit gebeurd en ben al 2 keer met lamp aan
en boek op bed in slaap gevallen. Ik had altijd nog wel controle, maar nu bepaalt het
lichaam schijnbaar zijn eigen tempo op zijn eigen tijdstip.

De Dijk – Mooier dan nu
Mooier dan nu zal het nooit gaan (4x)
Mooier dan nu zal de wind nooit over dit water waaien
Zal geen sleepboot ooit in dit laatste zonlicht draaien
Zullen wij niet langs de kant te kijken staan
Mooier dan nu zal het nooit gaan
Mooier dan nu zal de wind die wolken nooit verplaatsen
Zal de hemel nooit in die flatramen weerkaatsen
Zullen wij dit ademloos niet gadeslaan
Mooier dan nu zal het nooit gaan
Mooier dan nu zal het nooit gaan (4x)
Mooier dan nu zal geen meeuw ooit stilhangend zwijgen
Zal die rook nooit uit fabrieksschoorstenen stijgen
En zien wij dit samen niet sprakeloos aan
Mooier dan nu zal het nooit gaan
Hier langs het stil stromende water
Met zijn eeuwig klinkend lied
Van vergeet het maar, vergeet het maar
Maar vergeet het niet
Mooier dan nu zal het licht aan de overkant nooit schijnen
Zullen wij niet in de duisternis verdwijnen
En begint het morgen weer van vooraf aan
Mooier dan nu zal het nooit gaan
Mooier dan nu zal het nooit gaan (4x)

GRENZELOOS VERLOREN
Grenzen zocht ik overal; zo was ik woordloos,
hopeloos en grenzeloos
verloren. Totdat ik zomaar
NERGENS
keek;
..waar thuis lag, licht was,
en ik hopeloos...omdat
ik grenzeloos was, zomaar
daarin, daarom
daar daarbij
ging horen...

..WAT ONTWAKEN MET JE DOET..
Toen ik gisteren in mijn paperassen rondneusde kwam ik een artikel van Steven
Norquist tegen en het past zo bij het navolgende wat ik wil gaan vertellen dat ik
aanraad dit eerst te lezen alvorens verder te gaan...ik heb het als bijlage 3 achterin dit
boek toegevoegd.
De mens is geëvolueerd tot een superintelligent wezen en dat is een verworvenheid die
het mogelijk heeft gemaakt dat praktisch alles tegenwoordig mogelijk lijkt:
..the sky is the limit..
en dat lijkt het adagium voor het tijdperk waarin we leven en ik vind het mooi en
bijzonder wat er allemaal wel niet mogelijk is nowadays. Ik leef een super comfortabel
leven waarin zelfs ruimte overblijft voor intellectuele uitdagingen hoewel ik me er heel
erg bewust van ben dat ik gewoon ongelooflijk mazzel heb gehad dat ik in het juiste
land ben geboren. Ik hoef me niet dood te werken en al helemaal niet bij de
vuilnisbakken langs om te overleven; ik ben gewoon een lucky bastard en het doet me
veel deugd me dat steeds maar weer te kunnen beseffen.
Toch is de essentie van het hele bestaan, het ontdekken van de ware natuur van dat
wat is en daarmee ook de intentie van wat ik wil vertellen, helemaal niet te snappen.
En dat is niet omdat ik twijfel aan de intelligentie van wie dan ook om mij heen, daar
heeft het helemaal niets mee van doen...het gaat gewoon niet om ‘iets te snappen’ en
dat maakt dat ik niets anders lijk te kunnen doen dan ongelooflijk veel woorden keer
op keer te schikken om uiteindelijk ergens uit te kunnen komen. Het maakt niet uit
wat ik ook maar heb te vertellen; het menselijke brein heeft een natuurlijke
eigenschap om, wat het ook maar als informatie tot zich krijgt, te toetsen aan een
reeds voorheen aangeleerd referentiekader. Intelligentie is wat de mensheid heeft

gebracht tot waar ze nu is; oppermachtig in het spectrum van al het andere leven om
zich heen. Zelfs in staat zichzelf en haar leefomgeving ten gronde te richten.
Intelligentie is een inferieure en gebrekkige eigenschap die we, hulpeloos als we zijn,
tot onze beschikking hebben. Wat ons werkelijk beweegt is wat ons werkelijk
aanwezig doet zijn; waar je niet bij na hoeft te denken en wat zich altijd, in alles, laat
zien en alles kent...
Je bent onzichtbaar, onecht, volslagen vormeloos.
Je hebt geen grenzen;
Niemand kan je in bedwang houden, noch je definiëren.
Waar ben je ?
Ben je er trouwens wel ?
Deze vragen komen niet langer meer bij je op.
Elke dag zie en voel je alleen maar leegte,
alleen stilte, alleen helderheid.
Het is alsof voor jou de tijd stilstaat.
Alsof alles wat je ziet bewegingsloos is, bevroren.
En als je je beweegt, dan ben je als het licht dat zich beweegt door
een universum gemaakt van loepzuiver, transparant kristal.
De moeiteloosheid waarmee je je nu beweegt
gaat alle vreugde en gelukzaligheid te boven.
Je realiseert je nu dat al het goede waarvan ooit werd gezegd
dat het je zou toevallen als je eenmaal verlicht was,
niet meer was dan een begoocheling.
Geen enkel mens heeft ooit kunnen bevroeden
wat de Ultieme Waarheid in werkelijkheid is.
En nu besta jij volledig als deze Ultieme Waarheid,
tot in alle eeuwigheid
…
en je lacht omdat het zo absurd is
dat iemand dit niet zou weten,
want
het bevindt zich vlak voor ons…

Steven Norquist – de waarheid over verlichting

We lopen hier allemaal op deze aardbol rond en we zijn allemaal blote mensen maar
toch loopt iedereen gekleed en in andere kleding rond...en dat doen we om een
statement te maken, te laten zien wat voor type mens je bent of om simpelweg warm
of bedekt te blijven, maar uiteindelijk bedekken we allemaal wat we van nature zijn:
blote mensen. Niemand uitgezonderd. En zo bedekken we onszelf ook intellectueel met
van alles en nog wat: ideeën, opinies, meningen om maar een gevoel van veiligheid,
eigenheid en/of saamhorigheid te creëren. Niets nieuws onder de zon...maar we blijven
blote mensen en we blijven mensen zonder opinies, ideeën en meningen. Bloot zijn is
zo algemeen als het maar kan zijn, fysiek of intellectueel, iedereen is daarin gelijk en
daar wil ik het maar bij laten want hier gaan mensen afhaken als ik niet oppas..
Ik ben Horsepower Harrie, 50 jaar, trucker van beroep en ik heb geen flauw idee meer
hoe het nu werkelijk zit of wat hier gaande is...en dat blijkt uiteindelijk de clue te zijn
geweest voor mij om te kunnen doorgronden wat zich hier afspeelt. En ik ben me
ervan bewust dat ik bijzonder veel geluk heb gehad dat ik, op miraculeuze wijze, ben
ontwaakt waardoor het willen snappen of doorgronden als vanzelf wegviel en HET
zichzelf liet zien. Dat HET is niets bijzonders en tegelijkertijd een waanzinnig
mysterie; zelfs het najagen van iets bijzonders om te willen ontdekken is het mysterie
dat zich afspeelt...en daarmee laat het niemand buiten spel en doet iedereen mee.

DANS IN STILTE
DIT lijkt op stilstaan waarin alles is
verweven; deze werkelijkheid,
dit Leven zelf, wat
leeft, beweegt:
wat zich in mij
BEWUSTZIJN
hier laat zien en als
een elf
een dansje pleegt,
en dan
zichzelf
vanuit zichzelf
weer leegt
….

“Sprituele verlichting is het volledig realiseren (beseffen) vam de waarheid: er ‘bestaat’
helemaal niks, alleen jij. En jij bent een eenzame gedachte die voor altijd in een lege
ruimte rondzwerft. Dit besef is continue aanwezig en heet ook wel permanent nonduaal bewustzijn, of het hebben van ‘geen-zelf’. Een zelfloos bewustzijn. Wanneer
mensen beweren spirituele verlichting te willen, snappen ze niet wat het werkelijk
inhoudt.
Willen komt voort uit het ego – het onware zelf. Verlichting krijg je door het
tegenovergestelde te realiseren, je ego doelbewust vernietigen. Voor verlichting is dus
geen kennis vereist.”

Bard Berendsen
..OH JA, WAT ONTWAKEN MET JE DOET..
..het heeft iets in gang gezet en ik had niets anders meer in mijn pocket dan mee te
gaan, oneindig mee gaan en dat is wat ik heb gedaan. Een half jaar lang bliss en ik
dacht toen dat dat het was en ik kan hier wel heel veel over vertellen want het is een
ongelooflijk gevoel maar zoek het woord maar op; ik weet nu al dat ik me ga verliezen
als ik hierover begin te vertellen. Ik zou niets anders willen dan dat, het is de mooiste
periode uit mijn leven geweest; fijner kan het niet worden, dacht ik toen...een soort
spiritueel orgasme. Maar het heeft geen zin en ik heb ook geen zin om hier al te veel
over te vertellen; het zou alleen maar uitnodigen tot het najagen van iets waar het
uiteindelijk niet om draait en dus weet ik nu al dat ik doorga, verder….
..na dat overrompelende moment van ontwaken, waarbij ik de werkelijkheid anders
zag dan ooit voorheen en dingen voelde en ervoer die mij zo niet eigen leken en
tegelijkertijd zo eigen en natuurlijk aanvoelden...na dat moment was alles in de war.
Ik was in de war; twee dingen die tot dan toe zo logisch leken waren weg uit mijn
bewustzijn waardoor ik er niet meer mee uit de voeten kon. Ik wist niet meer wie ik
was en ik snapte geen donder meer van tijd. Volledig absurd, want mijn brein
functioneerde nog als voorheen en wilde antwoorden, duidelijkheid. Maar het ging
gewoon niet; hoezeer ik ook probeerde mezelf te definiëren en grip probeerde te krijgen
op het ogenschijnlijk ‘simpele’ concept van tijd...het lukte mij niet.
Hieronder volgt een mailtje dat ik in die beginperiode van mijn ontwaken heb
geschreven aan Sietske; ik was duidelijk in de war….

Beste Sietske,
ik loop erg te worstelen met het begrip tijd; voorheen dacht ik dat, wanneer je in het NU
zou leven, je het leven heel bewust nu leeft, of zo; dat je gewoon lekker bewust beleeft
wat je nu ervaart. Maar ik ervaar het als een continuüm, altijd aan en altijd nu; geen
begin, geen eind. Ik ben het begrip van tijd helemaal kwijt en dat ervaar ik tot nu toe

als erg verwarrend. Ik weet verstandelijk wel dat wat nu bij mij gaande is een maand
geleden begonnen is, maar ik weet niet anders, het voelt alsof het altijd al zo was. Ik
kan niet over de brug van 'daarvoor' heen kijken, het is net of het nooit anders geweest
is. Als ik mij 'onbewust leven' (om het maar een naam te geven) probeer te herinneren
dan blokkeert het, ik kan er niet bij. Er is wel een 'platte' herinnering aan die tijd (in
de database van mijn geheugen) maar er is niets om het in te beleven. Ook plannen
maken in de toekomst is totaal verwarrend; dezelfde blokkade. Kun jij hier iets over
zeggen ? Snap je wat ik hiermee bedoel ? De dag van morgen plannen lukt me nog net,
maar verder kijken voelt heel raar. Ik snap ineens niets meer van tijd….

Lieve groet
van harjan

Alles stond in die periode op z’n kop; ik wist gewoon niet meer wie ik was en begreep
nog maar bar weinig van de wereld om me heen. En toch, hoe tegenstrijdig het ook
klinkt, klopte alles en was er een diep begrijpen in mij wakker geworden dat, wat ik
ook ervoer, hoorde bij de verandering waar ik me terdege van bewust was. Ik wist dat
dit het was, dat ik datgene meemaakte waar ik over had gelezen, waarover gesproken
werd in de satsangs die ik daarvoor bezocht had, en dat ik ontwaakt was. Het is niet
iets dat iemand je kan vertellen ter bevestiging; je weet het gewoon, dat hoort er
simpelweg bij. Het eerste half jaar was een rollercoaster; een wonderbaarlijke periode
die bovenal werd gedomineerd door het gevoel van bliss dat mij te pas en te onpas
overviel en waar ik verliefd op werd. Het was, en is, zo’n waanzinnig gevoel van
aanwezigheid waarin je doorstraalt bent door een intens gevoel van liefde...liefde is
niets anders dan altijd al aanwezige helende energie die je vult en ik was keer op keer,
steeds maar weer vervuld van deze onvatbare energie die mij heelde. .die mij zocht en
vond en niet andersom. Alles voelde anders, kwam anders binnen en ik voelde dat alle
stress en vastzittende spanning mijn lichaam verliet. Zoals ik al heb verteld; ik ben
trucker van beroep, en ik ervoer bliss bovenal als ik in mijn truck zat en rondreed. Het
lijkt, als ik erop terugkijk, nu zo logisch; ik zat stil, met de cruise-control aan, en
suisde door de wereld heen op mijn stoel. De enige wereld die ik, daar en dan tot mij
nam, was dat wat ik voor mij zag en door mij heen trok terwijl ik het stilzittend
gadesloeg. Nog steeds; zo gauw ik reis en onderweg ben valt alles weg en ervaar ik
niets dan deze oneindige reis die door mij heen stroomt en mijn aanwezigheid duiding
geeft…

het is niets anders dan jezelf ontdekken in dat wat verschijnt,
als alles wat jij niet bent
verdwijnt....

28 april 2013

ALLES IS WAT NU/ HIER GEBEURT, ALLES IS WAT GEBEURT. NIETS
BESTAAT; ALLEEN WAT GEBEURT IS DE WERKELIJKHEID. HET GAAT NIET
OM WAT SCHIJNBAAR IS, MAAR OM WAT GEBEURT, KEER OP KEER, STEEDS
MAAR WEER, OHNE ENDE, KEER OP KEER STEEDS MAAR WEER......

Ga heen en verwonder jezelf, zei Francesca eergisteren. Het moest even bezinken maar
gister/zaterdag viel het kwartje. Er valt niets te begrijpen en niets te verklaren, daar
gaat het ook niet om. Wees bij het gevoel en verwonder jezelf. Ik zat in de vrachtwagen
en ik hoefde me maar te “verwonderen”dat alles gebeurde en het gebeurde. Het was zo
waanzinnig, bliss ohne ende.... het was zo'n fantastische dag. En gewoon bij het gevoel
blijven, daar en dan niets willen, gewoon daar blijven en genieten....

Vandaag begonnen met groeps-kriya bij Francesca. Heel lekker, zeer ontspannend.
Tijdens de meditatie was het of ik door dimensies heen werd gezogen, zo leek het wel. Ik
voelde me zo verfrist. Het was heerlijk weer, dus heb ik de hele middag op de vlonder
buiten gezeten, Indiaas gekookt, erg lekker en 's-avonds een mooie fietstocht over de
Onlanden. Geen, weinig bliss maar heel veel ontspanning. Ook lekker, ik voel me zo
ontzettend lekker in mijn lijf, als nooit tevoren. Bliss is the best medicin for body and
mind !!!!

Er is op dit moment alleen maar diepe, innerlijke rust. Ik zat gister op de vlonder en de
vogels zongen en met de ogen dicht is er niets dan de vogels die zingen. Niets dan dat.
Nu, na de sauna, heb ik ook nog even buiten gezeten en ik heb me nog nooit zo werelds
gevoeld. Ik ben er zo intens bij en mijn lijf heeft nog nooit zo lekker, lekker, lekker
gevoeld. Bliss is the ultimate healing. Maar het is niet erg dat de bliss op de
achtergrond is; er is geen twijfel meer dat dit mijn leven van nu is. Dit blijft, ik weet
dat ik er goed mee omga. Ik zou niet weten hoe weer terug te keren naar “mijn vorige
leven”. Ik kan niet meer terug naar de beleving van dat leven, kan het me alleen vaag
herinneren. Ik dacht ooit dat als dit, als dit; dan zou je hele bijzondere spirituele
ervaringen meemaken. Maar het is niets van dat; het is het alledaagse met zo'n
waanzinnige sprankeling dat ik er van glunder. Ik geniet hier zo van !!! Ga heen en
verwonder jezelf; en nemen de gedachtes de overhand, is er iets van ego, dan herken ik
het vrijwel meteen en is er de herkenning van ofwel hoofdpijn, moeheid of whatever dat
dat veroorzaakt en dooft het verhaaltje uit. Zo zit het in elkaar.

Bliss was niet de enige verandering; er gebeurde gewoon ongelooflijk veel wat moeilijk
blijft om te delen. Mijn bewustzijn was aan het veranderen en ik herinner mij dat ik
de eerste weken na mijn ontwaken ontzettend schrok van de ‘afwezige’ gezichten om
me heen...als ik rondliep, boodschappen deed of de stad in ging. Het klinkt heel erg
stom, en gelukkig duurde deze fase niet al te lang, maar er is een periode geweest dat
ik het gevoel had dat ik omringd was door zombies. Ik was me zo bewust van de
afwezigheid van de mensen om me heen die zo in hun eigen denkwereld verzonken
leken te zijn. Het was naargeestig, maar zo gauw ik thuis was voelde ik de energie
weer vloeien en ik bleef ik die periode heel erg teruggetrokken op mijn eigen plekkie
en in mijn eigen belevingswereld. Ik was gelukkig en had weinig anders nodig en zocht
weinig tot geen contact met mensen om me heen. Ik trok er veel op uit in mijn eentje,
ging wandelen of naar een museum, pakte een filmpje; ik had weinig nodig om me
goed te voelen. Veel kriebel en giechel-momenten; ik kan het gewoon niet uitleggen.
Maar ik kon op een bankje gaan zitten en om me heen kijken en ik kon daar uren
blijven zitten. Ik kende geen verveling meer en alles was nieuw, keer op keer. Ik bleef
maar om me heen kijken en het verveelde me niet, het bleef gewoon fijn om ergens te
zitten en om me heen te kijken. Wat me ook verraste en verbaasde, was, dat dingen
die mij voorheen konden irriteren aan mensen om me heen, mij niet meer konden
irriteren. Alles vloeide door me heen zonder oordeel, zonder idee dat het anders zou
moeten zijn. Alles was gewoon zoals het was en daarmee was het goed zoals het
plaatsvond. Iedereen was gewoon zoals die was, en ik vond daar niets meer van. Het
was tegelijkertijd verwarrend en toch ok dat het zo gebeurde; alles gebeurde gewoon
zonder dat er nog iemand aanwezig was die er iets van zou moeten vinden. Ik vond
gewoon nergens meer wat van en dat gebeurde gewoon; bizar..en toch zo gewoon. Zo
kan het dus ook en dat was iets dat ik gewoon nooit eerder had ondervonden. Het
voelde heel natuurlijk en ik ging mee in die flow; ik kon ook niet heel veel anders.

“...Ik ben niets anders dan bewustzijn in het ongemanifesteerde Zijn dat plaatsvindt;
denken en het vormen van meningen vindt daarin plaats als gedachte en/of opinie die
een surrogaat-werkelijkheid creëren die niets met de werkelijkheid die hier plaatsvindt
van doen heeft. Voordat ik mij ook maar een mening zou kunnen vormen over wat dan
ook .. ik was hier al, altijd al, en pas toen ontspon zich een mening, een idee...”

Ach, ik wilde het uitproberen en heb al zo onnoemelijk veel boeken gelezen die het
verhaal in deze bewoordingen vertellen. Ik herken het en toch is het gewoon niet mijn
verhaal; ik ben bewustzijn, dat is alles dat ik probeer te vertellen maar ik heb gewoon
een ander verhaal in mijn vingers. Na deze honeymoon-maanden waarin ik mij zo
gelukkig voelde volgde een periode van loslaten en pijn toelaten. Het gebeurde
gewoon; het is nu 4 jaar later en nog steeds vinden er veranderingen plaats. Ontwaken
is uiteindelijk niets anders gebleken dan een uitnodiging om los te laten wat zich

onnodig in een mensenleven vastzet. En als je ontwaakt heb je gewoon mee te gaan in
die rollercoaster; er zit, voor mij althans, niets anders op. En daarmee wil ik
nogmaals aanhalen wat Adyashanti in zijn boek “de ontdekking van je wereld”
vermeld:

“...Ontwaken is niet een proces van worden wie je bent,
maar van ontworden wie je niet werkelijk bent…”

Je moet er wel iets voor doen, maar, in het gelukkige geval dat je wellicht nu ook aan
het ontwaken bent, zul je als vanzelf wel ontdekken dat dit iets is dat zichzelf doet….

en dat het bevrijdend voelt

12 mei

tja......zo denk ik dat het de hele week heel erg op de achtergrond was en zo is het een
weekend full of joy !! Al 's-morgens in de vrachtwagen sluimerend maar wel heel
aanwezig en s'-avonds voor de buis en in bed helemaal terug bij mezelf. Zoveel rust en
het is zoveel rustiger nu en aanwezig en ik voel me er zo fijn vertrouwd mee en het is zo
fijn zo.....
En vandaag dan....ik werd er mee wakker en ga ermee naar bed, ik ben zo ongelooflijk
blij, blij, blij... Hoe explosief was het gevoel in het begin, zomaar ineens, paaaffff....
Maar nu voel ik het sluimeren en kan ik het rustig binnen laten komen en is het zo
welkom. Vaak is het alsof ik door mezelf heen kijk en het alles ben. Het ikje is dan
volledig weg, ik ben dan alles. Tranen van ontroering, telkens weer....
Vandaag naar de Vijverberg in Tytsjerk geweest, een open tuin met theehuis; wat een
mooie plek. En in de auto.....ik reed niet, het rijden deed zichzelf en de wereld bewoog
door mij heen. Ik was daar en toen de wereld, het leven. Nog steeds....Hoe kan ik ooit
aan wie dan ook dit uitleggen …???
Eerst wilde ik voor vanavond mensen uitnodigen voor een spelletjesavond, maar dat is
slechts vermaak voor een avond. En ik geniet daarvan hoor, maar ik wil alleen maar
dit beleven, zo en nu. En vooral als ik alleen ben komt dat tot mij.
Ego/stemmetjes, al zo lang op een zijpaadje, steeds meer en steeds vaker alleen maar
ik, ik zoals het bedoeld is. En steeds meer het leventje op de achtergrond en het bestaan
als eenheid volledig aanwezig.......Dit gaat niet meer weg, ik weet ook dat zoals ik het
laat zijn, dat dit de beste manier is. Het geloof, vertrouwen is zoooo aanwezig. Ik weet

ook waar het zit, ik kan daarheen. Niet dat ik daarmee altijd bliss kan aanroepen
maar ik weet waar het zit, ik ken mijn stilteplek en ik weet waar het is en voel het altijd
bij mij. Blij mij !! Het is gaan naar een plek die aan alles vooraf gaat; dat is niemand
uit te leggen. Ik kan het mezelf ook niet uitleggen. Het heeft niets met gebeurtenissen, de
omgeving, mensen of mooie dingen te maken maar de pure, waanzinnige euforie DAT
het gebeurt. DAT alles is; de bliss is de pure, ongecontroleerde, vrije energie van
bestaan die altijd stroomt en zo gauw de poort open gaat door er heen te gaan (of voor
open te staan) vrijelijk door je heen stroomt. En je wordt euforisch; de ultieme, pure
vorm van geluk(zaligheid). Als je dit weet (vanuit het hart, het verstand kan daar niet
bij), dat dit contact met de eeuwigheid zo is, dat alles zo voelt, oneindig en eeuwig is en
niets uitsluit.....hoe kun je dan nog bang zijn voor de dood ??? Dit contact met de
eeuwigheid gaat door alles heen, is ongeboren en onsterfelijk.

Is het niet zo dat de toekomst nu niet is maar wel ontstaat. Dat alles alleen maar
ontstaat.....en oplost. Geen bestaan, maar ontstaan; de bron van leven.....Daarom hangt
bliss niet van omstandigheden af, bliss gaat daar aan vooraf. Alle omstandigheden en
gebeurtenissen ontstaan in iets en lijken daarom daar los van te staan, maar de
eenheid van bestaan omvat alles en omvat dus ook datgene wat in zichzelf ontstaat.
Verwarrend ?? Ja, voor het verstand, zeker...
Verstand is linker hersenhelft, net zoals logica, intellect, reden en afgescheidenheid.
Rechts is spontaniteit, intuïtie,creativiteit en eenheid. Alleen samen kunnen zij bestaan,
elk mens heeft het afgescheiden idee van zichzelf en de eenheid in zich. Zonder het te
weten, het intellectuele weten (links) kan niet bij het intuïtieve weten (rechts).

ESSENTIE
alles om mij heen beweegt; heeft
essentie...in mij resoneert dit, onwillekeurig,door mij heen. Ik
schrijf hier, zit hier; in deze onmachtige vingers die dit willen vangen. Maar
dit vangen heeft mij beet; hier is slechts essentie die dit leest....

DEZE DANS
deze dans
…..
dit is wat beweegt
en ik leef

wat in mijn oksels
door mijn botten

als bloed of
adem

zuurstof tot zich neemt

--- in alles
wat meegeeft, en daarmee
onnodige gedachten
schoon zeeft ---

en ik zeg hier dat ik leef
DIT IS MIJN KANS

en dit is
onze dans
….
want alles staat hier stil; dit
is wat ik bevocht en zocht

ik wist niet dat ik dansen mocht....
ik wist niet
dat ik dansen mocht

1 juni2013

Heb gister een satsang op you tube gezien waarin bliss werd uitgelegd en ook de
intensiteit die je in het begin echt van je stuk kan brengen. Maar die later verandert
in.....subtiliteit, de achtergrond die ik ervaar. Het vertrouwen groeit meer en meer. Het
is zo'n vitale kracht die met me meereist, en ..ok, de intense bliss wordt wel enigszins
gemist, maar continu aanstaan is heel fijn. Vandaag gewerkt en in mijn pauze
pranayama's gedaan en het ging zo diep omdat er alleen nog maar de ruimte was die
alles mogelijk maakte. Niet diep op het gebied van spirituele inzichten of whatever,
maar er was zo weinig beweging in mij. Zo'n diepe innerlijke rust. Na het werk in
Roden wezen eten en op de terugreis naar huis Krishna Das in de player en heerlijke
bliss. Daarna uren zitten genieten van het uitzicht op de boot met lekkere muziek; all
chill.....voel me zo lekker. Ik wil steeds minder, vind alleen zijn zo ontzettend lekker.
Snap nu wel wat Sietske bedoelde met je terug trekken. Als alles klopt en zo goed voelt
hoeft er niet echt meer iets toegevoegd te worden.

Nu het zo is weet ik dat het klaar is; ik weet wat is, ken de werkelijkheid
(hoewel..kennen ??) Nee !! Jawel, ik ken de levenskracht, de vitale kracht, de prana die
alles mogelijk maakt en zich in mij kenbaar maakt en die ik kan ervaren en die ik
bewust ervaar en die mij enorme kracht geeft. En levenslust, en verwondering; want ik
merk dat ik als een klein kind de wereld in volle verwondering steeds weer tot mij
neem.

EN TOEN DACHT IK DAT HET KLAAR WAS....

Ik dacht gewoon dat het klaar was, dat dit het was wat door zovelen wordt gezocht. Ik
kon het leven aan, voelde een intense vreugde en had diepe innerlijke rust gevonden.
Wat bij vlagen kwam maar zo zou het wel zijn. Ik had geen zin meer om nog veel meer
te blijven schrijven in mijn dagboek; het was afgerond en ik dacht werkelijk dat mijn
ikje volledig verdwenen was en dus ook geen dagboek meer nodig had. Want wie
schreef hier nog, van wie was dit verhaal nog ..?

Dit is meer dan 2 jaar geleden en nu weet ik wel beter; zolang je nog kunt denken dat
het klaar is is het zeker nog niet klaar....

7 september 2013

Ik ben wel blij met het boek van Adyashanti; het is mijn gids door deze periode heen.
Het is precies het verhaal van wat ik doormaak en geeft ook tips en aanwijzingen. Een
paar week geleden viel ik volledig terug in het ego-verhaaltje en zakte in een behoorlijke
depressie. Het stomme is dat ik, sinds DIT, het liefste alleen ben en ook veel alleen ben
en ineens zakte ik in een heftige depressie omdat ik bemerkte dat ik ook door iedereen
alleen gelaten wordt. Toen ik dit bemerkte ging ik er op letten en me verschrikkelijk
alleen te voelen. Alsof ik door God en vaderland verlaten was. Dit duurde zo'n
anderhalve week en ik praatte mezelf steeds verder de shit in. Tot ik doorkreeg dat ik
dit zelf deed; daar was niemand bij, ik deed het allemaal zelf. Eenzaamheid is
natuurlijk een heel raar iets; je voelt je verschrikkelijk alleen omdat je eigenlijk wil dat
anderen iets gaan doen, nl contact met jou zoeken. Maar het niet-contact-zoeken van die
anderen is niet iets wat die anderen jou aandoen. Ze zijn gewoon ergens anders mee
bezig. Maar het voelt heel diep en intens, alsof niemand meer iets met jou te maken wil
hebben. En daar zit je dan in je eentje, je zelf steeds verder de afgrond in te praten. Het
doorzien was gelukkig wel de opening om er weer uit te kruipen.
Wat ik nog wel even wil noteren is waar ik net al over begon; de handleiding van
Adyashanti die beschrijft dat je jezelf nog wel behoorlijk zult tegenkomen. Zoals hij
zegt: je zult alles zien en wil je verder komen dan moet je ook alles willen zien. Je kunt
je niet meer verschuilen. Nou, zo gaat het bij mij zonder dat ik dat doe. Ik kom zo af en
toe mijn dingetjes behoorlijk tegen en dan is er automatisch een beweging om naar
binnen te gaan en te zien wat dat is en hoe dat voelt. Behoorlijk heftig kan ik wel
zeggen. Maar zo gaat het uit zichzelf. Zo hakte de afwijzing van Albert Keyzer
(voormalige werkgever NB) om mij terug te nemen voor het suikertransport er
behoorlijk in en ben ik daar een avond lang behoorlijk mee aan de slag geweest; het
bracht diepe frustraties van campagne-rijden naar boven, maar bovenal het diep
genestelde gevoel van afgewezen worden. Dat deed erg zeer, maar duurde maar een
avond lang. Ik ben lang gaan mediteren om naar dat gevoel te gaan, en langzaamaan
werd het gevoel een steen die groter en groter werd en ook fysiek voelbaar alsof hij
tussen mijn beide mediterende handen in lag en ik voelde het gewicht mij naar beneden
drukken. Zo zal er nog wel veel meer nog echt gezien moeten worden, want m’n ikje
verschuilt zich nog steeds wel stiekem achter veilige dingetjes. Ik zal het wel zien, er
moet pas iets mee gedaan als het zich aandient.

………………….

27 oktober 2013
Er is iets veranderd de laatste dagen; ik voel dat ik bijna onmerkbaar uitgegumd word.
Ik voel beide manieren van zijn naast elkaar als vrienden die samen op gaan. Ik voel
diep van binnen diep verdriet voor een aanstaand afscheid maar voel me tegelijkertijd
volkomen beschermd door een innerlijke, warme liefde die me bij staat, alles in de
gaten houdt en me volledig vrij laat zijn. Ik voel mij zo volkomen verloren....Ik voel mij
zo volledig die warme, lijzige, ragfijne sluier van liefde. Ik voel mij de acteur die
helemaal opgaat in zijn rol; ik ben beide, en beide identiteiten staan volledig op zich als
ze zich laten zien. Wat er ook gebeurt, ik voel mij o zo beschermd; hoe eenzaam ik mij
hier ook voel. Het is het loslaten van een leven in weerstand, waarbij op het moment
van loslaten ook het kennen van weerstand oplost. Er is geen kennen meer van de
beweging die richting weerstand gaat. Verdwaasd sla ik het gade en laat ik het toe.
Laat ik het toe ?? Verbaasd hoe dun ik hier ben en hoe volkomen natuurlijk.
25 november
het lijkt vandaag ineens volledig omgedraaid; al het voorgaande, de afgelopen maand,
de pijn en vertwijfeling......ik kan er niet bij. Vandaag was er ineens de rust; bijna geen
beweging in mijn hoofd. En weer bliss....
Maar het lijkt anders, het voelt anders. Zoals nu, vanavond; de stilte is een soezelig
suizen waarin niets tot weinig gebeurt. Nu weet ik dat dat de laatste tijd ook zo was, en
toen werd ik daar onrustig van. Maar nu is er alleen maar het suizen, verder niets.
Geen verzet, angst, onrust; ook geen beweging eruit te komen of perse ergens over na te
hoeven denken. Ook niet heel blij of gelukkig trouwens, wel heel happy als bliss
verschijnt....
Ik kan niet echt meer bij … tja, bij mijn leven, mijn herinnering daaraan. De beweging
naar herinneringen te willen gaan blokkeert als ik het probeer. Maar het is niet
vervelend, ik hoef ook niet perse. Het voelt haast alsof ik geen verleden heb, en dat lijkt
raar maar het is prima. Het voelt toch vertrouwd...Trouwens, het is net of al die
herinneringen er helemaal niet echt toe doen of zo.
Dat het hele leventje dat ik geleid heb; ...nou ja, waarom daar naar terugkijken ? Er is
gewoon niet veel interesse in. Wel in wat ooit blokkeerde, waar mijn pijnpunten liggen.
Niet dat ik daar in deze staat heen wil, maar ik merk op de achtergrond op dat dat heel
stil ligt te wachten. Waar ik ook heen wil als de tijd ervoor klaar is en waar ik ook niet
bang voor ben. Ik weet nu uit ervaring hoe het voelt, dat het naar is, dat het pijnlijk is,
maar ook draaglijk. En eindig....en erbij hoort. Erbij mag horen.............dat ik het wil.
Echt intens wil, ik wil nu opruimen.
Al die gedachtes van de afgelopen tijd over de eenzaamheid, over vrienden die nooit iets
van zich laten horen, en dat ik mij daar zo naar onder voelde. Ik kan nog vaag denken
dat ik dat gedacht heb, maar ik kan er niet bij. Niet bij de gedachte, maar zeker niet bij
het gevoel erachter. Het is slechts een constatering, niet dat ik er nu heel erg over
nadenk dat het helemaal niet nodig was, en dat het allemaal toch wel meevalt; zie je
wel..

Nee, meer een vage constatering dat die gedachtes er gister nog waren maar nu
helemaal niet interessant en/of aanwezig. Niet dat ik nu als een zombie rondhang of
zo; ‘t is gewoon heel rustig in mij en stil; pais en vree. Niet perse euforisch lekker, maar
niet vervelend. Gewoon zijn..suizen
T is gewoon weer: rust, stilte, ruimte, bliss-gevoel. Maar op 1 of andere manier anders.
Meer dat het minder door mezelf heel duidelijk opgemerkt wordt maar het me omkleedt
of zo. Ik blijf er nu ook de hele avond in hangen en ik heb gemerkt dat het niet zoveel
zin heeft en ik niet zoveel zin heb te proberen in herinneringen, of beter gezegd buiten
het nu te gaan. Er is geen noodzaak...
Toen ik ben begonnen met schrijven heb ik voor deze vorm gekozen; het delen van
mijn ervaringen en mijn gedichten...ik wil vertellen en delen wat er gebeurt als je
ontwaakt. De veranderingen die het teweeg brengt, de inzichten die je ineens zo
duidelijk voor je ogen ziet ontvouwen en bovenal de liefde die in je ontwaakt. Er
gebeurt heel veel en er verandert veel en toch blijf je voor de buitenwereld dezelfde
persoon als voorheen. Ontwaken is voor mij een overrompelende ervaring geweest
waardoor ik anders in het leven ben gaan staan dan voorheen. Het gepieker, de bla-bla
in mijn hoofd is verdwenen en eigenlijk is dat alles wat is gebeurd; het stelt niet zoveel
voor. Maar daardoor is ruimte ontstaan en ben ik die ruimte gaan ontdekken en
onderzoeken en pas toen, en daardoor, weet ik...
...ik weet wat ik moet weten want het laat zich gewoon zien. Alles wat er is te weten
laat zich in alles gewoon zien en dat is alles wat hier gebeurt. Wist ik vroeger veel..ik
zag het gewoon niet. Als met die 3D-tekening waarmee voor mij alles aanvang heeft
genomen; je moet het een keer gezien hebben om te weten dat het er is. Het is er
gewoon..maar je moet het wel zien.
Dit hele verhaal dat ik wil vertellen..ik zal het moeten wringen uit mijn geheugen; het
is al weer een tijd geleden en in het tijdloze zijn is welk verhaal dat ik wil gaan
vertellen dan ook slechts een pastelkleur die een willekeurige muur z’n kleur
geeft..het blijft van zichzelf niets anders dan die muur. En ik kleur vanaf hier, omdat
ik die keuze heb gemaakt, de werkelijkheid in met mijn verhaal. Maar het blijft
slechts een verhaal en ontwaken blijft slecht een ervaring; niets anders en niet meer
dan dat. Iets moois, zeer zeker en voor mij een keerpunt in mijn leven die ik koester…
..en ik schrijf en vertel dit nu omdat ik geen wortel heb en geen wortel wil creëren om
na te willen jagen; voor het willen omarmen van het leven is geen wortel beschikbaar.
Dit ‘willen omarmen’ begint nu, in dit hier en nu, ómdat het aanwezig is en als
grondlaag alles in beweging zet en dát willen zien en op je bek willen gaan omdat
jezelf die bla-bla misschien ook allang zat bent is een uitnodiging die geen
houdbaarheidsdatum kent; het staat gewoon aan..altijd.
..en dus, dan en daar; maar altijd hier en nu..
als de tijd rijp is en je dit omarmen uitnodigt
dan wordt het gewoon stil; heel stil.
Wil je dit ?
Wil je weten wat ‘heel stil zijn’ werkelijk is ?

Ik heb moeten wennen aan de stilte in mijzelf, hoe lekker en fijn het meestal ook was;
soms was zij onverbiddelijk. En alomvattend, dat zelfs het denken ophield actief te
zijn...ik ben er meerdere keren letterlijk voor weggevlucht. De eerste keer was in Het
Zwarte Woud in Duitsland toen ik ‘s-avonds vanuit de ashram een wandeling maakte.
Ik nam plaats op een bankje om te genieten van de sterrenhemel en ik voelde op dat
moment de energie van het universum door me heen stromen, hoe vaag zoiets ook
klinkt...ik voelde het en de stilte viel in. Ik had het in de weken ervoor ook al een paar
keer ervaren maar er waren altijd mensen om mij heen en ik had daardoor afleiding
maar toen/daar in het duister, helemaal alleen...ik rende in paniek terug naar de
ashram. Ik kon het niet handelen op dat moment..wat ik al zei; ik heb op mijn eigen
manier moeten wennen aan mijn eigen stilte. Later ben ik, toen ik alweer thuis was,
in een gelijksoortige paniekaanval naar een boeddhistisch klooster bij mij in de
provincie gereden en heb daar een uur met een wildvreemde vrouw gesproken over
mijn ontwaak-ervaringen. Ik moest gewoon met iemand praten, het hele proces van
ontwaken is zo overweldigend bij vlagen.
Het is een stilte die onverbiddelijk is; en daarmee keer ik graag terug naar mijn
verhaal. Het moment van ontwaken is nu 4 jaar geleden en sindsdien is er veel
gebeurd waar ik over wil schrijven. Het eerste half jaar was gevuld met bovenal
bliss...ik heb het voor mezelf the honeymoon-maanden genoemd; volgens mij ben ik die
term eens ergens op het net tegen gekomen en vond ik dat toen een adequate
beschrijving van die periode. Ik was heel erg op mezelf teruggetrokken en was gewoon
happy; all the time. Het leek een kadootje; ik resoneerde zo in iets onwaarschijnlijks
en ik heb nadien wel gemerkt dat het ondeelbaar is; je bent zo onmachtig dit in
woorden te delen met een ander. Zelfs met iemand die het ook heeft meegemaakt.
Maar die fase verdween langzaamaan op de achtergrond en ik raakte enigszins in
paniek; ik begon te zoeken naar dat waanzinnige gevoel en heb in die tijd contact
gezocht met bekende advaita-teachers om...tja waarom ? Ik wilde dit gewoon niet meer
kwijt, het niet verliezen en ik wilde zeer zeker niet terugkeren naar waar en wie ik
ooit was. Hoewel ik wist waar ik heen op weg was;dit ging naar mezelf toe, iets wat ik
heel duidelijk herkende. Het was en is onbenoembaar, maar ik kende het zozeer voor
wat het was; ik kende het ineens zozeer voor wat het is...het keek me aan en het nam
me mee. Het was dit oorspronkelijke iets; zelfs zonder naam en zonder woorden die ik
hier kies weet ik, weet ik wat het is. En het maakt niet zo heel veel uit wat het is. Het
is dat je weet dat dit het is...dat je communiceert met de oerkracht en de bron van dit
bestaan.
Maar ontwaken had nog iets anders in petto voor mij en, aangezien met het ontwaken
het verzet in mij was gebroken, had ik niets anders dan te ondergaan wat zich liet
zien; wat zich ook aandiende. En daarmee brak een nieuwe fase voor mij aan..een fase
die zou kunnen afschrikken, omdat het confronteert, maar die ik nu, waar ik nu ben,
wellicht nog meer koester dan de mooie, wonderbaarlijke maanden full of bliss. Want
wat moet gebeuren, gebeurt gewoon…

Verlichting is geen verlossing uit de misère, maar een sprong er middenin
waardoor de misère verlost wordt van zichzelf.

KIRTANA- ALWAYS HERE
is it in the sunlit meadow ?
Is it in the rocks and trees ?
Is it in the blue and yellow ?
Is it in the one who sees ?
This radiance i recognize,
even when i close my eyes.
Is it in the words you’ve spoken,
as trackless in their flights as birds..?
is it in the silence broken ?
Is it in between the words ?
This living truth you make so clear.
The speaking stops, but still i hear.
And i cannot see how
i missed this before.
Who i am is always here;
of this, i’m sure.
Is it in the circumstances ?
Is it in a quiet mind ?
Does it only come in glimpses ?
Is it an event in time ?
This peace, this peace that permeates
my mind, my moods, these changing states.
Is it in your form that i hold so dear,
or older than your ocean eyes ?
When you walk away, does it disappear ?
Could it be so localized ?
This love, this love which no one claims.
You come, you go, but it remains.
And i cannot see how
i missed this before.
The love we are is always here;
of this, i’m sure.
Is it in the sunlit meadow ?
Is it in the rocks and trees ?
Is it in the blue and yellow ?
Is it in the one who sees ?

25 februari 2014
Het hier en nu; het is zo volledig aanwezig. De hele tijd. Herinneringen hebben geen
energie meer als ik probeer terug te denken en de toekomst is wel heel ver weg.....ik kan
er niet bij. Waar ik eerder de bliss vooral thuis en in m'n eentje ervoer, daar is de
zachtheid en verwondering waar ik nu in ben beland vooral als ik in de natuur aan het
wandelen ben of ergens onder de mensen ben. Dan is er niets dan in volle verwondering
om me heen kijken, als een klein kind. Zo voelt het; heel intiem, warm en mooi maar
ook heel onpersoonlijk. Maar toch ook weer geen onpersoonlijke onpersoonlijkheid,
want ik zou net zo goed kunnen zeggen dat alles persoonlijk voelt; je voelt het geheel en
daarin zweef je als vloeibaar in rond. En toch, toch; hoe vaag het voorgaande ook klinkt
is alles nog gewoon zoals het was. Mijn leven is nog zoals het was; alleen de beleving is
totaal anders. Los, vrij, ruimtelijk, vredig en stil. Maar het is geen diepgaande,
zweverige spirituele ervaring. Spirituele ervaringen zijn zoethoudertjes voor de geest;
het is een geraakt worden door de intieme zachtheid van zijn, van het bestaan zoals dat
door mij heen stroomt. En “mij” is in deze context alleen nog maar de zintuiglijke
waarneming van deze intieme zachtheid en ik zweef daartussen in; tussen de zachtheid
en het doorvoelen ervan. Het heeft niets met mensen te maken maar met een soort
intieme verbazing wat er allemaal wel niet te zien en te ervaren is. Ik voel me dan heel
sereen en ruim; als een open vat. En steeds meer het besef dat ik bijna kan aanraken
dat het toch zo'n waanzinnig mirakel is dat alles is. Dat dit het is en dat er geen andere
lagen zijn. Niets anders is mogelijk dan dit wat is en dat is alles. Je kan er niet uit en
zelfs het niet willen zit erin. Alles zit hierin, ach fuck, hoe kun je dit begrip in woorden
vatten. Als het gezien wordt dan is er geen beweging meer eruit te willen, iets anders te
willen, nog iets te willen of verwachten dat mooier zou kunnen zijn. Dit is het hele
verhaal van alles en het is te groots om in woorden te vatten. En als hier niets buiten
kan zijn dan is dit al het begin en al het einde en ook het waanzinnige mysterie die dit
mogelijk maakt en mij vervult en onthult en mij deel van dit mysterie maakt tot in mijn
diepste zijn.

Dit moment; er moest wel iets aan voorafgaan. Het wordt het navolgende dat ik wil
gaan vertellen. Bevrijding is geen kant en klaar product en dat moest ik zelf en in
mijn eentje gaan ontdekken; the hard way. The only way; je zult iets moeten laten
gaan...
THE DARK NIGHT OF THE SOUL
Deze fase heeft een aanloop nodig omdat ik nu al weet dat die tot nu toe ontbrak in het
voorgaande. Want waarom toch zou je pijn moeten lijden als je ontwaakt en de bron
van leven hebt ontdekt ? Want pijn lijden is wat deze periode voor mij in petto had en
het was niet gering...het was gewoon heel echt en trok mij terug naar wat diep in mij
leefde en ik had het te laten gaan; ik was niet meer degene met de regie in handen en
was behoorlijk verloren in wat door mij heen trok en zich liet zien als mijn pijnlichaam
en de eigenheid die ik tot dan toe als mijzelf had ervaren.
Ik heb voorheen al verteld over het verlies van mijn besef van individualiteit en tijd;
dingen die mij toen danig in de war brachten en die ik leek te moeten herdefiniëren.

Maar er was meer, veel meer; ik heb veel, heel veel geschreven in die periode over wat
zich aan mij liet zien. Natuurlijk, sommige dingen die tot dan toe logisch leken werden
overhoop gehaald en brachten mij danig in de war. Maar er was meer, veel meer, dat
zich ook liet zien, wat ik totaal niet snapte maar onvoorwaardelijk tot mij nam als de
waarheid; ontwaken wist alle twijfel over de werkelijkheid uit en alle vragen die ik
ooit had waren onvindbaar geworden voor de mens die ik in dit hernieuwde bewustzijn
had hervonden. Het lijkt nog steeds zo niet te bevatten als ik het in woorden tracht te
grijpen en daarmee, gedwongen door het redigeren, teruglees in mijn reis. Maar alles
staat stil als je ontwaakt en daarmee wordt je gewoon één met dat wat is….en dat is
wat hier schrijft en dit verhaal urgentie geeft. Als alles, alles losweekt en besef van
tijd en persoonlijkheid verdwijnt….ontmoet je wat dit mogelijk maakt; alles mogelijk
maakt. En het kent geen verhaal van zichzelf…
..wat zich bovenal, bovenal in mij liet zien was een onbegrijpelijke, en ongrijpbare
verrukking; dat het een waanzinnig mirakel is om te zijn. Keer op keer; en ik hoefde er
maar aan te denken en het stond aan. Het is niet iets waar we als mens bij stilstaan;
dat het bijzonder is om hier te zijn, om te zijn..het is iets dat stilstaat, volledig
bewegingsloos. En daarom zit het niet in onze natuur om daarbij stil te staan, omdat
het altijd en altijd al aanstaat. Maar dat, die verwondering, ging aan staan in mij; en
in die verwondering zag ik het in alles terug en in alles weerkaatst….
Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat ik hier überhaupt ben en rondspring; iets
in mij en om mij maakt dit mogelijk en dat laat zich onzichtbaar zien in mijn
bewustzijn, als mijn bewustzijn..dit is wat mij laat zijn en daarin vond ik voeding om
alles los te laten en mij over te geven aan wat nodig was...ik was tot alles toe bereid.
Geen keuze die ik toen/daar maakte, maar .. maar.. het zit in alles dat gebeurt en zo
gebeurde het navolgende en ik ging gewoon mee..

LAAT IK MAAR BEGINNEN DAN…
Het is de aandacht..aandacht zoemde uit van mijn persoonlijke verhaal naar het
universele bewustzijn, Het Grote Gebeuren of eigenlijk alleen maar naar dat wat
overblijft; het heeft geen naam van zichzelf. En daarmee is aandacht voor mij het
grote mysterie dat zich liet zien en kennen en dat deed het aan en als mezelf.
Aandacht is ongrijpbaar; maar al te vaak lijk je het te sturen naar waar je die
aandacht wilt hebben en net zo vaak kruipt zij onmerkbaar naar willekeurig welk
object, geluid en kleur of geur. Aandacht zoemde uit en maakte mijn persoonlijke
verhaal ongrijpbaar en onbereikbaar voor mezelf en het werd daarmee onpersoonlijk
en oninteressant voor mezelf. Hoezeer ik ook trachtte herinneringen terug te halen en
te hervoelen; het was een onmogelijke missie waar ik al snel mee ophield. De interesse
daarin verdween al snel en daarmee ontdekte ik dat dit met ‘leven in het hier en nu’
wordt bedoeld en het was logischer en gewoner dan ik ooit dacht dat het zou zijn. En
in dit Hier en Nu is aandacht alleen nog maar gericht op dat wat is..op dat wat
plaatsvindt. Het laat mij geen keuze, aandacht is sindsdien alleen nog maar
oncontroleerbaar gefocused en zonder persoonlijk verhaal dat zich in je roert hervindt
je jezelf in een ondefinieerbaar lege, onpersoonlijke ruimte. En in die onpersoonlijke
ruimte resoneert een spannende, frisse, levendige energie die ik in die beginfase als
bliss leerde kennen. Die energie herschikt zichzelf in de loop van het proces naar een

veel dieper resoneren; het wordt meer eigen, herkenbaar..wat het nu voor mij betekent
zal ik later op moeten terugkomen, het past nog niet bij deze beginfase die ik nu wil
beschrijven.
Zonder deze ‘shift in consciousness’, deze verschuiving van de aandacht uit mijn
persoonlijke verhaal, had ik nooit en te nimmer kunnen ontdekken wat voor immense
invloed het ego heeft op de beleving van het leven dat je leidt. De onnodige last van o
zo veel gedachtes, concepten en ideeën die je op je schouders met je meezeult; het lijkt
nu zo absurd dat ik het ooit toch zo heb gedaan. Ik ken het niet meer en ik kan het
niet meer en daarmee snap ik het ook niet meer maar ik zie het overal om me heen; ik
zie zoveel mensen verkrampen als ze met hun verhaal beginnen waarin ideeën en
concepten vaak een hoofdrol spelen en ik probeer nog steeds te begrijpen wat ze bezig
houdt maar ik snap het niet echt meer. Er gebeurt iets en dat doet iets met je en dan
is het voorbij en zo simpel kan het ook zijn.
Maar zover was ik nog lang niet in mijn honeymoon-maanden. Ik had mijn ‘shift’
gehad, ervoer ontzettend vaak bliss en dacht, volkomen logisch, dat dit het dus was. Ik
had heel veel heldere momenten en heb ook oneindig veel geschreven in die periode,
naast het dagboek dat ik trouw bijhield en ook leuk vond om te doen. Maar zo gauw de
bliss zich verschuilde en mij niet meer entertainde werd ik onzeker en ging ik zoeken
naar dat gevoel. Er waren veel momenten dat ik bang was ‘het’ kwijt te raken want
mijn ego hield mij nog danig bezig en er was veel, heel veel te overdenken. Deze
periode is nu 3 jaar geleden en ik zie nu wel in wat er nodig is en dat het zo moet lopen
als dat het liep. Ego zit namelijk niet alleen in een manier van denken; het zit in alles,
het zit in hoe je, door je eigen leerproces door de jaren heen, in het leven bent gaan
staan. Hoe je reageert, praat, denkt, handelt...in alles, alles, in heel veel dus en dat
verliest z’n houvast en zet het fundament waar je altijd op vertrouwde op onstabiel en
onzeker om nog op te vertrouwen. En omdat ik daar nu, na al die jaren, op terug kan
kijken begrijp ik ook dat de donkere nacht niet meer dan logisch is. Dat wat zich
onverwerkt in je nestelt en je jezelf als persoonlijk verhaal hebt eigen maakt heeft
geen slot meer op de deur en werkt zich naar buiten toe. Hausmeister Ego is met
congé en heeft de deur wagenwijd open gezet…
Bliss was zeker niet het enige dat in die eerste 6 maanden aan de orde was; ik stond
anders in het leven en dat leven kwam anders binnen dan dat het tot dan toe ooit had
gedaan. Het lijkt haast wel op een soort verliefde roes en ik was bijzonder gelukkig, all
the time. Ik was heel erg teruggetrokken op mezelf, had niets van buitenaf nodig om
me fijn te voelen. Wandelingen in de natuur waren keer op keer kadootjes op zichzelf;
vooral in de natuur voelde ik me volledig los en vrij hoewel dat nog steeds niet
beschrijft hoe het werkelijk was. Veel veranderingen zijn te moeilijk om uit te leggen
en het is nu alweer zo lang geleden. Het doet er ook niet echt toe, het gaat er
uiteindelijk om wat je in jezelf gaat ontdekken als je jezelf loslaat en jezelf toestaat en
daar gaat dit verhaal als vanzelf wel naar toe. De donkere nacht was de eerste aanzet
tot loslaten, werkelijk laten gaan, en daarmee veel interessanter. Het leven gaat over
iets aangaan, het leven aangaan..alleen maar zo kun je werkelijk bij jezelf komen. Het
is ook niet meer dan logisch; je bent hier alleen maar om dat wat voorbij komt te
ondergaan. Je hebt werkelijk waar niets anders te doen, het leven is hier niet om
weggezet te worden in een onverwerkt hoekje..no way. Er schuilt een immense kracht
in loslaten, de draak in de ogen kijken. Ik heb het geluk gehad te ontwaken maar niet
om het waanzinnig mooie moment dat het toen zeker was. Ik heb gewoon geluk gehad

dat die ongenode donder mij wees op de rommel die mij steeds maar weer liet
struikelen en strompelen. Alleen maar zo, daarom en daardoor, weet ik wat er
werkelijk toe doet en dat is nogal wat; het maakt niet uit hoe ik hier ben, het gaat
erom dat ik hier ben. En dat is waarachtig een wonderschoon en bijzonder iets wat
zich, later in het proces, overduidelijk liet zien en voelen. Maar ik heb er veel voor
moeten doen en heel veel voor moeten laten gaan. Het klinkt wellicht hol en leeg om
geen doel meer te hebben, geen vooropgestelde ideeën, oordeelloos het leven gadeslaan
en dan ook nog eens geen toegang tot je herinneringen...tja, doe het maar; ga dit aan
and you’ll know. Ik mis het niet, maar dat lukt ook al niet meer, da’s ook al weg. Het is
best fijn dat je niets meer mist...dat het goed is zoals het is.

.. WAT IN ALLE DINGEN IS ..
Ik was hier altijd al .. onaangedaan
dat liefde hier/nu rust in
werkelijkheid
die aan mag staan
waar leven, als zichzelf,
z'n eigen gang
kan gaan ..
dat wat ik nù zie, zie ik overal;
dat DIT in alle dingen is
omdat ik
de eigenschap om nog
te zoeken mis ..
en dat dit altijd al
alleen maar zo
de werkelijkheid van
al die dingen is ..

Lao-tse
“..wat je wilt vernietigen, moet je eerst volledig tot bloei laten komen..”

EN DUS...DE DONKERE NACHT

Je hebt geen flauw idee wat je voor de kiezen krijgt als je ontwaakt. Je hebt trouwens
ook geen flauw idee wat ontwaken is totdat je ontwaakt. In de honeymoon-maanden
raakte ik niet uitgekeken op You Tube-filmpjes die gingen over ontwaken; ik zocht
naar herkenning, keek satsang na satsang en las meerdere boeken. Ik was alleen nog
maar hiermee bezig, ik wilde alles weten. Uiteindelijk stuitte ik op het boek van
Adyashanti: ‘de ontdekking van je wereld’ : ik herkende hierin zo mijn verhaal; wat ik
meemaakte, waar ik tegen aan liep en de valkuilen die je op je pad zou kunnen
tegenkomen. Bovenal dat je in de beginfase, waar ik toen in zat, denkt dat je er al bent
en alles weet wat je moet weten. Het ego kan nog zo op de haal gaan met het hele
proces van ontwaken, maar dat had ik toen nog helemaal niet door. Ik wist toch
precies hoe alles in elkaar stak en mij maakte niemand mij meer iets wijs en zo moet
ik toen ook hebben rondgelopen. Ik was zo vervuld van ‘dit nieuwe bewustzijn’ en wou
niets dan dit delen met de mensen om mij heen. En dat deed ik ook, misschien zelfs
wel tot vervelens toe.

7 september 2013
Ik ben wel blij met het boek van Adyashanti; het is mijn gids door deze periode heen.
Het is precies het verhaal van wat ik doormaak en geeft ook tips en aanwijzingen. Een
paar week geleden viel ik volledig terug in het ego-verhaaltje en zakte in een behoorlijke
depressie. Het stomme is dat ik, sinds DIT, het liefste alleen ben en ook veel alleen ben
en ineens zakte ik in een heftige depressie omdat ik bemerkte dat ik ook door iedereen
alleen gelaten wordt. Toen ik dit bemerkte ging ik er op letten en me verschrikkelijk
alleen te voelen. Alsof ik door God en vaderland verlaten was. Dit duurde zo'n
anderhalve week en ik praatte mezelf steeds verder de shit in. Tot ik doorkreeg dat ik
dit zelf deed; daar was niemand bij, ik deed het allemaal zelf. Eenzaamheid is
natuurlijk een heel raar iets; je voelt je verschrikkelijk alleen omdat je eigenlijk wil dat
anderen iets gaan doen, nl contact met jou zoeken. Maar het niet-contact-zoeken van die
anderen is niet iets wat die anderen jou aandoen. Ze zijn gewoon ergens anders mee
bezig. Maar het voelt heel diep en intens, alsof niemand meer iets met jou te maken wil
hebben. En daar zit je dan in je eentje, je zelf steeds verder de afgrond in te praten. Het
doorzien was gelukkig wel de opening om er weer uit te kruipen.

Hoe dieper de realisatie wordt, hoe minder ik er een verhaal van kan en wil maken. In
het begin wilde ik het de hele wereld wel vertellen en zag ik mezelf al satsangs geven en
al. Maar wat is er te vertellen ? Hoe spiritueel is dit hele gebeuren nou eigenlijk ? Het is
toch alleen maar de werkelijkheid, zoals het is en was; altijd al was …?? Hoewel het
me heerlijk lijkt om over mijn belevenissen te vertellen (naar vrienden toe is die
behoefte trouwens vrijwel nihil) komt het me bijna als gênant voor om volwassen
mensen te vertellen hoe het nou werkelijk zit. Niet dan ?
Wat ik nog wel even wil noteren is waar ik net al over begon; de handleiding van
Adyashanti die beschrijft dat je jezelf nog wel behoorlijk zult tegenkomen. Zoals hij
zegt: je zult alles zien en wil je verder komen dan moet je ook alles willen zien. Je kunt
je niet meer verschuilen. Nou, zo gaat het bij mij zonder dat ik dat doe. Ik kom zo af en
toe mijn dingetjes behoorlijk tegen en dan is er automatisch een beweging om naar
binnen te gaan en te zien wat dat is en hoe dat voelt. Behoorlijk heftig kan ik wel
zeggen. Maar zo gaat het uit zichzelf. Zo hakte de afwijzing van Albert Keyzer
(voormalige werkgever NB) om mij terug te nemen voor het suikertransport er
behoorlijk in en ben ik daar een avond lang behoorlijk mee aan de slag geweest; het
bracht diepe frustraties van campagne-rijden naar boven, maar bovenal het diep
genestelde gevoel van afgewezen worden. Dat deed erg zeer, maar duurde maar een
avond lang. Ik ben lang gaan mediteren om naar dat gevoel te gaan, en langzaamaan
werd het gevoel een steen die groter en groter werd en ook fysiek voelbaar alsof hij
tussen mijn beide mediterende handen in lag en ik voelde het gewicht mij naar beneden
drukken. Zo zal er nog wel veel meer nog echt gezien moeten worden, want m’n ikje
verschuilt zich nog steeds wel stiekem achter veilige dingetjes. Ik zal het wel zien, er
moet pas iets mee gedaan als het zich aandient.
Er zette zich een fase in waarin het leek dat het hele proces dat in gang was gezet van
mij weg leek te glijden; het leven leek weer z’n normale gang te gaan en bliss leek
vaak onvindbaar voor mij. Ik heb in die fase Jan van Delden, een bekende advaitateacher, een mail gestuurd met mijn verhaal omdat ik zijn satsangs heel herkenbaar
vond en hij mij gewoon wel een geschikte peer leek. Ik wist dat hij in Frankrijk
woonde en daar wilde ik graag heen; hij doet retraites op Sablou, een heel mooi
landgoed in het zuiden van Frankrijk.
Beste Jan,
ik wil hier en nu niet al mijn belevenissen tot nu toe gaan vertellen; het is zo'n avontuur waar ik
heel veel over kan vertellen, maar daarom schrijf ik je niet. Het is zo'n euforische belevenis die
ik meemaak maar tegelijkertijd weet ik bij god niet wat ik aan vrienden hierover zou moeten
vertellen. Behalve met een satsang-maatje heb ik er eigenlijk met niemand over gepraat en
beleef ik alles in m'n eentje. Gelukkig had ik voordat dit alles begon net het boek van
Adyashanti ('het einde van je wereld') gekocht waar ik tot dan toe weinig van snapte, terwijl dit
boek nu precies van begin tot eind mijn verhaal beschrijft en ik daar gelukkig heel veel aan heb.
Het is namelijk nog niet klaar, het is niet zo dat, als je eenmaal weet wat je moet weten, als je

gezien hebt wat er is te zien, dat je daarna op een gelukzalig wolkje in een hemels paradijs
rondloopt. Helemaal niet, in mijn geval tenminste niet…Je gaat namelijk ook zien (en voelen)
hoe je tot nu toe bent geworden en hoe alles een opeenstapeling van al het voorafgaande is en je
wordt hardhandig geconfronteerd met alle conditioneringen die zich ongemerkt in jou hebben
gemanifesteerd. Trouwens best interessant allemaal, maar desalniettemin heel confronterend.
Wat ik eigenlijk heel erg mis is iemand die precies weet wat ik meemaak; ik ken wel meerdere
mensen die spiritueel zijn aangelegd, maar dan gaat het vooral over theoretische kennis. En dat
is weer een heleboel bla-bla en voor veel mensen ook maar weer een verhaaltje om je ego mee aan
te kleden. Dus bedacht ik van de week ineens dat die Jan van Delden eigenlijk best wel iemand
is die mij aanspreekt met zijn theatershow en dat die ook nog heel sympathiek overkomt en een
mooi centrum bestiert in Frankrijk. Misschien zou het niet zo'n gek idee zijn om daar, indien
mogelijk, een tijdje wat vrijwilligerswerk te gaan doen en in die rust weer wat meer diepgang in
mijn proces te vinden. En daar met iemand over kunnen praten, zoals jij vroeger met Wolter
Keers hebt kunnen doen (wiens gesprekken ik op You Tube inspirerend vind en die me erg
aanspreken)…
Nou, dat was het zo ongeveer;
de groeten dan maar
Harjan

Ik ben er geweest, heb een fantastische tijd gehad op dat prachtige landgoed Sablou en
heb Jan van Delden ook enkele keren ontmoet. En natuurlijk, ik vond het fijn om mijn
ervaringen te kunnen delen met iemand die het ook allemaal had meegemaakt en wist
waar ik het over had. En het was meer dan gezellig met Jan en zijn vriendin in het
mooie Frankrijk. Ook verderop in mijn proces heb ik op eenzelfde manier contact
gezocht met een andere bekende advaita-teacher maar het had gewoon geen zin. Ik
voelde mij dan wel wanhopig en dacht hulp te moeten gaan vinden buiten mijzelf, bij
anderen, maar wat ik niet doorhad was dat iets in mij nog steeds z’n weg aan het
uitslijpen was diep in mijzelf. Dat zelfs de fases waarin je denkt dat er niets gebeurt,
of zelfs de fases waarin er te veel gebeurt wat je niet lijkt te kunnen handelen,
onderdeel zijn van het proces dat zich in je heeft genesteld. De wanhoop, de onmacht
en zelfs de paniek en depressies die ik in de donkere nacht heb gevoeld; het hoort er
gewoon fucking bij. En elk moment dat ik contact zocht met wie dan ook buiten
mijzelf; elk moment dat zich dat voordeed wist ik dat het onnodig en zinloos was, dat
niemand mij kon helpen. Het gaat om het aangaan en dat kun je alleen maar zelf
doen. En dit kan en moet ik alleen maar benadrukken; ontwaken is een heel eenzaam
proces dat zich in je nestelt omdat er geen buitenwereld is. Geen hulp, geen escape en
geen uitweg; wat ik, wat jij wilt loslaten is het persoonlijke verhaal. Daar is geen
ander bij aanwezig; het is alles verliezen wat je lief is, dramatischer kan ik dit verhaal
haast niet maken. Ik lach er nu om, maar zit maar eens middenin dit proces. Het is
wel echt een ding…
Er is in mij, vanaf dag 1, een oerkracht wakker geworden en ik ben mij er van bewust
dat dit misschien nogal heroïsch klinkt maar er was geen weg terug en dat heb ik de
hele tijd geweten. Dat is wat mij gaande heeft gehouden; coûte que coûte, ik zou
verder gaan. En ik schrijf dit alleen maar omdat ik weet wat volgde en welk pad ik

heb moeten gaan. Ik ben het gegaan; all the way..niet eens omdat het een heroïsch en
edel pad is dat je moet gaan als je ontwaakt. Je gaat gewoon zoals je gaat en dat is
waar het heen gaat. Er zijn helemaal geen escapes aanwezig, nergens...niet voor mij,
niet voor wie dan ook. Ontwaken doet z’n eigen ding en is niets ontziend. Hoe mijn pad
verliep is gewoon mijn pad; het zal zich nooit laten spiegelen aan welk ander pad dan
ook. Dit was gewoon mijn ding…
Het werd gewoon stiller en stiller en er gebeurde weinig meer in mij totdat ik een
telefoontje kreeg die onbeduidend leek maar mij toch enorm raakte. Ik ben er nu
alleen nog maar blij om dat het gebeurde; het moest waarschijnlijk gebeuren en was
voor mij de ingang naar mijn donkere nacht en ik ga vanaf hier beschrijven wat dat
voor mij heeft betekend...wat het is om een donkere nacht te ondergaan. Het zijn
heftige en zeer persoonlijke fragmenten die ik zal gaan delen vanaf hier; ik kwam aan
in een hele waarachtige nachtmerrie...de doodstrijd van mijn ego. Het was heftiger,
directer en omvattender dan wat ik ooit dan ook in mijn leven beleefd en doorvoeld
heb. En toch, vaak heel subtiel, diep weggedoken, voelde ik die gids, die resonantie
diep in mij die mij staande en gaande hield. Hoe naar en zwaar het bij tijd en wijle ook
was, toch wilde ik dit en ik wilde doorgaan. Want ik wist diep in mij dat dit het was
wat mij blokkeerde, wat mij veel te vaak had laten strompelen en struikelen en ergens
wist ik, voelde ik wat erachter lag...wat op mij lag te wachten. En dat had voor mij
niets met ontwaken of verlichting van doen; het was dit originele, dit waarachtige
resoneren wat ik in mij voelde en die ik herkende..als mezelf en van mezelf.

3 november 2013
Ik ben mezelf volledig aan het verliezen; net of ik in een niet te ontsnappen lethargie zit.
Alsof de geest niets meer wil; alles voelt teveel !! Wat nog wel werkt en volledig
aanstaat; de wanhoop !! T is net of er geen enkele uitweg is en ik compleet vastgeplakt
zit aan iets. Aan wat ? Weer diezelfde wanhoop; het voelt alsof mijn geest in shock is.....

Er zette zich, vanuit het niets, iets in en het was nieuw voor mij...pure, gestolde pijn.
Zomaar, ineens op een middag; ingezet door het vervelende telefoongesprek dat ik kort
daarvoor had gehad. Het sloeg mij volledig lam; dit was een vorm van pijn doorvoelen
die ik niet kende en nooit eerder zo had gevoeld. Het was heel puur en heel fysiek en
er zat geen enkel verhaal in. Het kwam bijna dagelijks voorbij en duurde één tot
misschien anderhalf uur; ik weet het niet meer zo precies. Ik zat in een periode dat ik
geen werk had en ik weet niet hoe en of ik deze periode had kunnen doorstaan als ik
niet de tijd en ruimte aan mezelf had. Bijna automatisch ging ik ervoor zitten als de
pijn voorbij kwam; ik heb een meditatie-zitje thuis en daar, alleen maar daar kon ik
het doorvoelen zoals ik heb gedaan. Ik kon er niet eens voor weglopen; ik kende die
mogelijkheid niet meer en ik ging ernaar toe, zocht het op en liet het zijn. Niet omdat
ik dat wilde en zeker niet omdat ik daarvoor koos; het ging uit zichzelf, ik moest gaan
zitten en erbij blijven...wat ik al zei; het sloeg me lam en ik kon niets anders dan dat.
Een donkere nacht is net zo donker, duister en naargeestig als het woord zelf is; het is
niet iets wat je ooit zou willen of jezelf zou toewensen. Maar er valt helemaal niets

meer te kiezen; ik had erover gelezen en er mij zelfs al wel een voorstelling van
gemaakt hoe het zou zijn. Ach, ontwaken, donkere nacht, verlichting, leven zonder
verleden of toekomst; mijn leven zag er ooit zo anders uit en dat kon ik
verhapstukken..daar zat een kont en staart aan die ik kon doorgronden. Daar zat een
vorm van lijden in, van het leven doorgronden en doorstaan, die ik snapte, kende en
als mezelf kende...easy going down the lane.
Er zat helemaal geen willen meer in mij; geen keuze voor het één of wat ook anders
dan dat. Ik ging deze weg en er was helemaal geen bypass; nergens anders te gaan
dan dit pad. Ik ben deze weg gegaan en ik weet ook wat voor effect het heeft gehad
voor mensen om mij heen..ik was lange tijd een schim van mezelf en het schrok
mensen af die mij na stonden. Ik was mij daar toen wel van bewust maar ik was aan
het overleven. Het mooie van ontwaken heb ik hiervoor beschreven maar wat ik nu
aan het beleven was was fucking echt en confronterend maar ik ging er voor; ik wist
ook niet echt wat ik anders voorhanden had op dat moment. Je kent simpelweg geen
weg terug en daar was ik mij heel intens van bewust. Ik wilde ook echt dit...en dat is
wat ontwaken in je wakker maakt; het maakt niet uit wat het kost en waar dit pad je
heen leidt; je gaat gewoon mee. Bij jezelf uitkomen; dat is het vizier dat open
staat...het is zo’n oerkracht die zich roert en je los schudt.

De donkere nacht is jezelf ontmoeten; een zelf die maar al te lang bedekt in je heeft
bestaan. En het schrikt af, ik ben mij daar terdege van bewust.; mijn donkere nacht
duurde 5 maanden en daarmee was het zelfs nog niet eens klaar maar hierin ligt mijn
oerkracht, dat wat mij openbreekt en grenzen losweekt. Juist dit is wat mij onmachtig
heeft gemaakt. Onmachtig te strijden tegen grenzen, tegen barrières die ik ooit
voorheen voor mezelf opwierp; voor wat ik voorheen niet wilde of bij voorbaat
verwierp. Een donkere nacht doorleven is niet fijn en dat zullen de
dagboekfragmenten onverbiddelijk laten zien; ze zijn naargeestig, ook voor mezelf als
ik ze nu weer herlees. En toch vind ik ze mooi; het is zo echt geweest...werkelijk
voelen, ook al deed het zeer. Maar ik wist te allen tijde waar het me heen zou voeren,
vanaf de allereerste seconde van mijn ontwaken. Ik had mezelf gezien, de bron van
mijn bestaan; noem het maar het Zelf zoals ik het heb zien noemen, hoewel ik het zelf
nooit een naam heb kunnen of willen geven.
Persoonlijker dan in het navolgende kan ik niet worden, ik geef mezelf volledig bloot
maar dat interesseert me geen bal meer; het doet er niet meer toe wat mensen ergens
van denken en dat is een fijn, vrij gevoel. Dit is mijn weg geweest naar ware en
onvoorwaardelijke vrijheid en ik ben trots op het pad dat ik ben gegaan; ik vind het
best stoer en in het herlezen besef ik me weer wat een mooi, zinvol en nodig pad het is
geweest dat ik ben gegaan; en dat het nu, daarom en daardoor, voor altijd klaar is. Het
is weg en daarmee ben ik een ruim en leeg vat geworden waar ruimte is voor het pad
dat ik heb te gaan; zonder oordeel, zonder belemmeringen die in de weg staan...ruimte
die open staat voor al het nieuwe dat mij dagelijks ontmoet en uitnodigt, wow !

WIE LIEFDE KENT
ik zoek, verwijs naar dat waarmee
ik al dit zoeken heel; DIT is
omdat ik schrijf, verzend....
en wat ik vond dat is pas
heel, als wie
dit zoekt en
vindt, zich in
mij kent en deelt; “ .. DIT is wat
nooit verveelt, mij van illusie
en onnodig lijden
heelt ..”
Toch kent DIT helemaal geen woorden;
DIT is wat schrijft en
leest: in alles is
DIT onverdeeld...
DIT is wat liefde is en
is wat liefde kent;
ik ben zo blij dat
jij als lezer bij mij,
in en om mij,
mij in jou verkent..
12 november 2013
De leegte in mij is zo volledig leeg !!!! Niet een leegte die prettig of onprettig aanvoelt,
maar zo heel erg niets, een soort lethargische spagaat waarin ik zit. Ik weet bij god niet
wat ik met de dag aan moet. Hield ik vroeger zo van mijn o zo relaxte leventje met veel
vrije tijd, omdat ik schijnbaar altijd zo veel tijd nodig had om alles te overdenken en
nog eens denken en denken en … whatever. Nu het leeg is in mijn hoofd weet ik niet
meer hoe dat ooit was en valt er weinig meer te overdenken. Ik heb me er aan over
gegeven, doe weinig anders dan wat rondhangen en ga er dan maar weer op uit. Ben
veel aan het wandelen, vandaag ook even het drents museum in assen bezocht (dode
zee-rollen). Meestal als ik erop uit trek opent de ruimte zich weer en is alles spannend,
nieuw, en fris. Ik voel me dan net een klein kind, alles is leuk, er zijn wel mensen
aanwezig maar ze zijn er niet echt. Er zijn wel mensen maar ze voelen niet persoonlijk
aan. Veel binnenpretjes, die soms echt nergens op slaan. Maar ze zijn dr. Ik hoef niks
meer, ik weet niet hoe. Dus vul ik de dagen maar met vooral veel nietsigheid. Waar
moet ik heen ??? Het hier en nu is geen plaats of ruimte, maar een zweven in dit wat
hier is. En dat is echt niet de hele tijd euforia; als verleden en toekomst wegvallen dan
wordt de ruimte ineens heel erg leeg...en vol tegelijkertijd. Het schuift heen en weer; ben
ik in de ruimte dan is alles vol en schittert van zichzelf, is het gesloten dan ben ik mijn

pijnlichaam dat ik moet doorleven om het af te kunnen werpen. Alleen maar omdat ik
dat weet; ik heb veel aan de songteksten van Kirtana, dat is een heel fijn en herkenbaar
houvast. Ik weet dat ik door al mijn pijn heen moet en ik wacht lijdzaam af. Ik kan het
niet sturen, ik voel het diep in mij en soms denk ik dat ik al een heel eind op weg ben,
maar vaak ben ik bang dat ik nog maar het topje zie van de ijsberg. Hoe dan ook, dit
gaat zijn eigen weg. Ik ben hulpeloos anyways. Ik moet het ondergaan, ik weet niet eens
meer hoe ik hier uit zou kunnen.
En dankzij de momenten van openheid waarin het weer schijnt en mij laat zien waar
het over gaat en waar het heen gaat houd ik stand. Maar ik sta op de rand; ik heb zelfs
besloten om op de rand van de afgrond te gaan staan. Eenzaamheid is mijn pijn en ik
heb besloten om mijzelf af te sluiten van alles en iedereen. Meer trouwens een besluit
dat zich zo aandiende en waar ik maar in mee ben gegaan. Mijn hele leven heb ik mijn
draken uitgedaagd en soms heeft dat veel tijd gekost voor ik eraan toe was, maar hier
ben ik hier en nu aan toe. Ik voel de diepte van de afgrond maar ik wil springen. Het is
een naargeestig gevoel; niet iets wat ik wil, maar ik voel me zo hulpeloos hier en ik wil
alleen maar springen, omdat....omdat....en dat moet ik vasthouden.
Ontwaken is niet altijd een pretje, het is really hard stuff. Geen schoonmaak zonder
vieze handen....hoe mooi romantisch het wel niet klinkt: de kille, duistere afgrond
inspringen met je ogen open voor true salvation. Werkelijke bevrijding ????????????? Ik
WEET dat zij daar ligt waar ik niet wil zijn....tot ik er ben
Dit voelt echt als zelfmoord; werkelijk alles raakt los
En toch ga ik springen
En ik ben niet bang, maar het doet toch zo'n pijn....
Pijn die ik niet meer wil door het nu zo heel erg wel te willen; en dat zal de bevrijding
zijn, hopefully, maar eerst die afgrond, eerst die afgrond...
Ik voel mij zo, ik voel mij zo, zo ontzettend, ik voel mij zo ontzettend verloren; hier in
deze leegte....en hoewel ik vanmiddag zo volledig in die ruimte aanwezig was, zonder
zelf, alleen maar ruimte; nu, hier is het weg want zonder mogelijkheid om terug te
kunnen is die herinnering slechts een gedachte. Dat maakt het extra moeilijk;
honderden, honderden keren ben ik in bliss opgelost geweest en ik weet dat ik
waanzinnige geluksmomenten heb gekend. Maar ik kan er niet naar terug; is het weg
dan is het weg. Slechts een sluimering in de gedachtes die terug kunnen houden mij op
de been, want ik weet....ik weet.....ik weet het wel. Maar dat weten is weer die gedachte
die het niet voelt. Je kan het alleen voelen als het is zoals het is; daarom kun je het niet
uitleggen, daarom is het niets vergeleken met wat iedereen denkt dat het zou kunnen
zijn. Je kunt je er geen voorstelling van maken; het is zo waanzinnig om werkelijk vrij
te kunnen zijn van alle pijn, van jezelf. En ik heb het al zo ontelbare keren beleefd en
beleefd, maar het wil alleen maar nieuw zijn. Keer op keer. Ik kan het alleen maar keer
op keer weer opnieuw beleven en dan weet ik hoe het zit, en moet ik het toch weer
opnieuw ontdekken, keer op keer. Dit is zo'n heftig proces, maar het laat me niet los.
Het is onmogelijk om het nog los te laten...DIT..DIT...DIT...DIT...DIT...DIT...DIT...
..dan maar verloren zijn, voor het moment. Ik heb het er voor over....dan doet het maar
effe zeer.

25 november
het lijkt vandaag ineens volledig omgedraaid; al het voorgaande, de afgelopen maand,
de pijn en vertwijfeling......ik kan er niet bij. Vandaag was er ineens de rust; bijna geen
beweging in mijn hoofd. En weer bliss....
Maar het lijkt anders, het voelt anders. Zoals nu, vanavond; de stilte is een soezelig
suizen waarin niets tot weinig gebeurt. Nu weet ik dat dat de laatste tijd ook zo was, en
toen werd ik daar onrustig van. Maar nu is er alleen maar het suizen, verder niets.
Geen verzet, angst, onrust; ook geen beweging eruit te komen of perse ergens over na te
hoeven denken. Ook niet heel blij of gelukkig trouwens, wel heel happy als bliss
verschijnt....
Ik kan niet echt meer bij … tja, bij mijn leven, mijn herinnering daaraan. De beweging
naar herinneringen te willen gaan blokkeert als ik het probeer. Maar het is niet
vervelend, ik hoef ook niet perse. Het voelt haast alsof ik geen verleden heb, en dat lijkt
raar maar het is prima. Het voelt toch vertrouwd...Trouwens, het is net of al die
herinneringen er helemaal niet echt toe doen of zo.
Dat het hele leventje dat ik geleid heb; ...nou ja, waarom daar naar terugkijken ? Er is
gewoon niet veel interesse in. Wel in wat ooit blokkeerde, waar mijn pijnpunten liggen.
Niet dat ik daar in deze staat heen wil, maar ik merk dat op de achtergrond dat heel
stil op mij ligt te wachten. Waar ik ook heen wil als de tijd ervoor klaar is en waar ik
ook niet meer bang voor ben. Ik weet nu uit ervaring hoe het voelt, dat het naar is, dat
het pijnlijk is, maar ook draaglijk. En eindig....en erbij hoort.
Erbij mag horen.............dat ik het wil. Echt intens wil, ik wil nu opruimen.
Al die gedachtes van de afgelopen tijd over de eenzaamheid, over vrienden die nooit iets
van zich laten horen, en dat ik mij daar zo naar onder voelde. Ik kan nog vaag denken
dat ik dat gedacht heb, maar ik kan er niet bij. Niet bij de gedachte, maar zeker niet bij
het gevoel erachter. Het is slechts een constatering, niet dat ik er nu heel erg over
nadenk dat het helemaal niet nodig was, en dat het allemaal toch wel meevalt; zie je
wel..
Nee, een vage constatering dat die gedachtes er gister nog waren maar nu helemaal
niet interessant en/of aanwezig. Niet dat ik nu als een zombie rondhang of zo; t is
gewoon heel rustig in mij en stil; pais en vree. Niet perse euforisch lekker, maar ook niet
vervelend. Gewoon zijn..suizen
Je zet jezelf uiteindelijk aan de afwas omdat alle potten en pannen vies zijn en er niets
overblijft dan je handen uit de mouwen te steken; afwassen zodat alles weer in
oorspronkelijke staat de kast in kan. Zo gaan die dingen en zo is het maar net met
ontwaken; je wast af en schoont de boel op. En zo gaat het...en mijn donkere nacht was
mijn schoonmaak. Ik had het maar te doen, ik was overgeleverd aan de maalstroom
van dit ongelooflijke proces. En natuurlijk….ik ging mee. Ik kon helemaal niets
anders, ik was buitenspel gezet maar zat er desalniettemin midden in...als met een
griepje; je moet het gewoon uitzieken. Het hier en nu stond allang aan en daarmee

was de ellende en pijn die ik moest doorstaan het enige dat er was. Zo gaat het en het
is fijn om dit te weten als je deze fase zult moeten doorstaan. Het is eindig...eerder dan
je denkt maar jammer genoeg weet je niet waar het eindigt als je er midden in zit. Het
is een oneindig proces als het aan de gang is. En dat is ook nodig; je moet, en dit
benadruk ik, je moet er middenin zitten. De essentie van waarlijk ontwaken is het
werkelijke aangaan en doorvoelen van dat wat in de weg zit. Het is geen makkelijk
pad om te gaan, wel een ontroerend en echt, heel echt pad. Het is eindig en als je erop
terug zult kijken zul je dankbaar zijn. Niet perse om de weg die je hebt moeten gaan
maar wel om wie je zult ontmoeten. Als je ontwaakt ontdek je iets onbenoembaars; het
heeft geen naam en toch suist het door je heen, zonder specifieke duiding. Maar je
weet wat en wie of wat en wie dan toch het is. Met het ontwaken wordt de wil tot
waarachtig leven in je wakker; dat wat je laat zijn en wat je bent...het is een
onwaarschijnlijke ontdekking en je wilt alleen nog maar meegaan. Er is hier altijd al
iets dat het laat zijn en ik moet dit gewoon duiden om deze fase te kunnen delen.
5 Maanden lang heb ik geleden aan verborgen pijn die in mij ronddwaalde; het liet
zichzelf los en liet mij lijden. Zo is het geweest; 5 maanden lang en elke maand liet
zich anders zien en voelen. Het was in de beginfase vooral fysieke pijn die zich als een
brandende steen liet voelen in mijn kern; ik kon het omvatten en dat heb ik gedaan. Ik
moest en ging er voor zitten, keer op keer weer; ik wilde dit. Anders dan het willen dat
ik tot dan toe had gekend. Ik was allang willoos gemaakt en dat is het besef dat nodig
is om door te kunnen gaan. Ik hoefde niets meer te doen, niets anders dan dit
onvoorwaardelijke vertrouwen dat was gegroeid in mijzelf. Niets dan dit
onverbiddelijke Hier en Nu en als dat je laat lijden dan lijdt je...het is dit ‘laten gaan’ ;
geen keuze dicteren aan het onvermijdelijke bestaan. Onthecht worden van de pijn
door ‘dat was is’ gewoon maar te laten zijn. En dat heb ik gedaan; 5 maanden die elke
maand een andere vorm van pijn lieten zien en voelen. Elke maand gaf verlichting
met een week bliss en opluchting waardoor ik de kracht hervond om door te gaan. In
het begin was het de fysieke pijn die ik al eerder heb genoemd maar de laatste 2
maanden ...ik kan het zo slecht benoemen; ik was groggy, mentaal, het waren de
zwaarste maanden. Alsof ik knock-out geslagen was; mijn brein wilde niet meer. Ik
heb in die fase Prajnamarita gebeld voor hulp, ik kon niet meer, voelde mij knock-out
geslagen. Ik herinner mij dat ik op een avond naar een boeddistisch klooster bij mij in
de provincie gereden ben en aan een volslagen vreemde mijn verhaal heb gedaan, ik
moest gewoon ontladen. Het was naargeestig, die laatste 2 maanden, zwaarder dan de
fysieke pijn; het was net of mijn brein...nou ja, wat ik al zei: groggy. Niet fijn, je moet
er gewoon wel echt wat voor doen; geen kant en klaar product als beloning voor de
juiste stilte-retraite of mindful-sessie die je hebt gevolgd.
Het is gewoon overleven; so what ? Er zijn mensen op deze aardbol die niets anders
doen, dag in, dag uit. Er gaat enorme kracht uit van ballen tonen en ik kan niet
anders dan constateren dat de westerse maatschappij waarin ik ben opgegroeid een
verwende maatschappij is die het besef van het leven aangaan, werkelijk en
waarachtig leven, enigszins ontwend is; materiële welvaart is wat ons hier drijft en
motiveert. En dat maakt ook niet echt uit; het leven kent veel verschijningsvormen.
Maar het kent ook keuze-momenten, het kent als vanzelf wel alles als zichzelf; het is
maar wat je als je eigen weg kiest…of je iets aangaat of niet.

Als je ontwaakt heb je niets meer te kiezen; dat is het mooie dat ontwaken je
biedt...niemand kiest. Ik noem mijzelf ontwaakt, maar wie ben ik ? Vertel mij maar
waar ik besta; is het in deze willekeurige woorden die ik hier benoem ? Wat of wie ik
ben kent geen woorden van zichzelf; ik kies alleen maar woorden die ik me eigen heb
gemaakt. Open staan voor dat wat in je leeft, dat wat je jezelf hebt eigen gemaakt en
dat ontmoeten, uitnodigen...we zijn hier om te ontmoeten, te ontdekken, om te lijden
en te helen. Er zit geen bedoeling in, het kent geen andere weg en dat is de enige weg..

STAPPEN VERKENNEN
stof zijn en
tot stof vergaan
hier zijn en
dit pad gaan
...
en de richting herkennen
Je vinger opsteken en aanraken; wat is het dat je vinger streelt? Het niet
vangen maar meegeven; deining...lekker, stel je eens voor? Kun je deinen,
meegeven;
en zo …
“wil je volledig leven ?”
wellicht .. wellicht
dat in die deining al het onnodige
zichzelf verlaat;
…en dat het oplost
dat je jezelf
– eindelijk dan toch uit het web van herhaling
verlost

26 november 2013

lots of stuff happening, lots..lots

Het voelt alsof ik in een emotionele aardverschuiving zit. Het schiet heen en weer en zo
af en toe komen er hele kleine openinkjes naar “het eindpunt” (om het maar een naam
te geven …) wat heel groots, heel groots aanvoelt. Dan komt er een besef los dat ik nog
midden in een proces zit dat zichzelf doet, dat steeds dieper naar binnen toe gaat,
steeds indringender wordt, waarbij ik steeds meer bewust wordt dat dit het enige is dat
nog moet gebeuren en dat, waar het heen gaat, overweldigend is. Ik voel het, ook al
staan de luikjes meestal maar fracties van secondes aan; ik word er bijna bang van , zo
overweldigend....Niets in dit leven wat tot nog toe zozeer van mij was doet er meer toe;
alleen nog maar bij mezelf aankomen en puur en waarachtig daarin staan en alles
herkennen als dit geheel. De bliss en stiltes die ik ervaar veranderen ook van vorm;
daarin voel ik steeds meer eenzaamheid omdat daar niemand meer aanwezig is in het
geheel van alles. Maar aangezien eenzaamheid niet meer door iemand als iemand
gevoeld wordt word ik er heel vertrouwd en innig mee. Versmelt ik ermee en word het
een soort van wandelmaatje; samenzijn in alleen zijn en we hebben elkaar heel veel te
vertellen. Juist datgene dat alles van mij afneemt, dat mij zo volledig openbreekt en
afbreekt; dat is mijn gids en mijn enige liefde. Hier op dit punt is er niets meer dan de
volledige overgave, zonder reserves, om mezelf op te geven. Alles achter te laten, alles
los te laten......
omdat ik al zo losgeweekt en op drift ben in deze oceaan die mij opslurpt en verslindt.
Neem mij maar mee, neem mij maar op. Hoe lief kun je hebben… ! ?

Niemand kan je vertellen wat Nirvana is, je kunt het alleen maar herkennen en dan
weet je wat het is. Ik koester 2 onvoorstelbare momenten waarin alles stilstond,
onvergelijkbaar met stilstaan dat ik tot dan toe had gekend...het was een andere
dimensie; overweldigend...en toch waren het niets dan onvoorstelbare momenten en
het was ook niets anders dan dat; eindige momenten die kwamen en gingen. Ik vond
het ooit waanzinnig mooi en dierbaar om aan terug te denken maar het zijn niets dan
dierbare herinneringen die vervlogen met en als de wind…
Onmachtig heb ik in mijn dagboek getracht het in woorden te willen vangen; het
werkelijke ervaren was niet zo euforisch als woorden willen klinken...het was zacht,
licht, sprankelend. Bijzonder liefdevol, waar ik ook keek..herkenning

..en ik was, zeker wel, buiten zinnen..

27 november
What the fuck....WHAT THE FUCK !!!!! Dit is het ….THIS IS IT !!!!!!!!!!!!!!!!!
DIT IS NIRVANA...dat weet je als je het ziet, godsnondeju
in de sauna, in Zevenhuizen
nu weet ik waar het werkelijk om draait, dit is wat het werkelijk is. Opgelost zijn in
liefde, in en om me heen. Waar ik ook keek; LIEFDE. Waar ik ook was; LIEFDE. Zo
warm en stil, in alles om me heen. Zo mooi, zo lief; zo mooi was ik, zo mooi was alles
om me heen....................................
What a blessing
Als je dit voelt valt alles weg
Als je dit voelt is alles weg
Niets dan dit gevoel
Alles wordt er door aangeraakt, niet alleen ik
Alles is dit.. what a mystery
welk een mysterieus genot
in alles
ik ervaar het; persoonlijk. Maar toch onpersoonlijk, wie ik ben glijdt zo langzaam uit
mij weg dat ik het haast niet merk. Maar ik merk het onpersoonlijke heel persoonlijk.
Het onpersoonlijke gebruikt de persoonlijke zintuigen, mijn zintuigen. Zijn die van
mij ?? Wat weet ik hier nog van....mijn zintuigen zijn zo geprogrammeerd; om dit te
kunnen voelen. Om te ervaren dat het ZO is. En soms trekken ze mij terug, naar een
persoonlijk ervaren. Naast het weten dat het onpersoonlijk is. Maar het weten is
gereset; wat vaak nog persoonlijk voelt, maar dit, dit, dit weten is de pijn waard die is
geweest. Ik ben nog lang niet klaar, vast niet. Maar het maakt niets meer uit, ik laat
het gaan....
Wat prajnamarita al zei; you have to move on !! Nu snap ik wat ze bedoelde; sat chit
ananda is a state; you have to move on.....
bliss is mooi
a clear mind is mooi
maar dit, dit
an arrow through my heart
the lucky being of it all
...het was mooi voor zolang het duurde; het was onvoorstelbaar. Ik kan er niet naar
terug maar dat hoeft ook niet. Nirvana is een verschijningsvorm van vertrouwen en
overgave; het is niet nodig het te willen herbeleven. Het overkwam me een paar
maanden later nog een keer, ik denk dat het toen daarmee klaar was. Er komt een
moment dat de verschijningsvorm zich in het alledaagse manifesteert; niet groots, niet
majestueus...dat genoeg vinden is majestueus genoeg. En misschien maak ik mezelf
maar iets wijs: Nirvana…!? Duuhh, sucker !!
En dat zou maar zo kunnen…

Het ging gewoon verder..die fucking donkere nacht ging nog steeds maar door; bedenk
wel dat er maar enkele dagen zitten tussen voorgaande euforie en totale lethargie...ik
had het gewoon niet meer voor het kiezen.
1 december 2013
Het schiet heen en weer; van ultieme hoogtepunten naar pijnlijke dieptepunten. Ik heb
me er helemaal aan overgegeven. Ik wil niets meer; ik wacht af. Ik zit bijna op een punt
van niets meer willen, afwachten wat er komen gaat. Het is heel leeg, mijn leven is heel
leeg. Ik voel mij heel leeg, maar wel met heel veel pijn. Gelukkig niet de hele tijd, is het
weg dan is het weg. Niet dat het dan fijn is, dan is het leeg.
Maar 's-avonds komt er gewoon weer die dikke pijn, zonder stem, zonder verhaal. Pijn
en toch ultieme rust in mijn hoofd. Ik weet niet waar het over gaat en er is geen willen
het te weten. Hoewel daarnaast, op een soort zijspoor, langzaamaan wel inzichten
komen die duidelijkheid scheppen. Heel subtiel, als kleine zaadjes. Ik zit volledig in de
pauze-stand. Een soort afwachten op het onbekende, het grote niets. Alsof ik naar dat
niets wordt toegetrokken, niet meer alleen het gevoel uitgegumd te worden maar dat ik
zelf aan het mee gummen ben. Is zomaar begonnen, ook dat was een strijd om me daar
aan over te geven. Maar het was niet alleen overgave; ik werd daar als vanzelf naar
toegeleid.
En weer kom ik precies het juiste artikel op het juiste moment tegen dat is me al zo
vaak overkomen, die onbegrijpelijke synchronisiteit. Precies datgene wat ik nu beleef en
zie; een stuk uit de inzicht die gaat over de dagboeken van Etty Hillesum:
Men moet aanvaarden dat men z'n unschöpferische momenten heeft, hoe eerlijker men
het aanvaardt, des te sneller is zo een moment voorbij. Men moet de moed hebben tot
een pauze.
De pauze-stand !!
Omdat ik niet anders kan....
In deze pauze-stand is er zo'n rust om daar echt de tijd voor te nemen. Geen rush om ze
af te werken om weer iets anders te gaan doen. En al tijdens mijn ademhalingsoefeningen ontstond zo'n weldadige rust die zo doorwerkte in de meditatie erna. Niet
alleen “ik” was in de pauze-stand; mijn hele lichaam was in de pauze-stand. Ik heb nog
nooit zo'n weldadige lichamelijke rust gevoeld; ook volledig doorvoeld tot in mijn hoofd,
mijn mind. Alsof ik die drukke geest droeg in ontvangende handen. En ik voelde mezelf
als een scan door mijn hele lichaam; niets uitgezonderd. Ik kon overal bij, overal heen.
Grenzeloos, tot in de diepst liggende cellen van mijn lichaam. Meerdere keren voelde
het alsof ik helemaal uit mezelf getrokken werd, alsof ik uitgetreden was. De muziek die
op de achtergrond speelde; ik kon in- en uitzoomen. De muziek horen of de muziek zijn.
Het meest bizarre was het moment dat ik in mijn hersenen aan het scannen was en
naar de hoofdpijn kon gaan; erin kon gaan en erin kon blijven. Het voelde een beetje
eng, omdat ik die hoofdpijn naar vind en ook wel eng omdat die er al zolang is. Maar
de hoofdpijn is minder, rustiger.....

9 december 2013
beste Prajnaparamita,
begin maart is mijn leven radicaal veranderd; ik weet nu dat dit het begin was van mijn
realisatie-proces. De veranderingen waren waanzinnig maar ook overdonderend. Over iets lezen
en het aan den lijve ondervinden zijn toch echt twee verschillende dingen. Een half jaar lang
was ik vervuld van bliss en ineens was alles duidelijk. Alles… Sindsdien is het stil in mijn hoofd,
het is net of iets is gereset in mijn hoofd. Of verplaatst, wie zal het zeggen. Ergens in blijven
hangen lukt niet meer, boos worden is een ontlading geworden die geen staartje meer heeft. En
alles was mooi, zo mooi; waar ik ook keek. Alsof er elfjespoeder over heen was gestrooid….

Maar het is niet iets wat stil staat; in het proces is de gewaarwording van alle veranderingen
steeds in beweging. Ik dacht dat dit het was, dat het hier om ging. Bliss, rust in mijn hoofd, rust
in mijn lijf (alle stress is uit mijn lichaam weg, alles is zacht en rustig). Maar begin oktober
zakte het langzaam weg. Ik bleef er rustig onder, gelukkig kun je op het internet veel informatie
vinden die je kan helpen. Ik wist immers hoe het zat, ik had het gezien. Ik zie het nog steeds,
want alles is energie en dat zie ik nog steeds; in alles. Maar het weten dat alles schepping is, die
nu/hier plaatsvindt en alles omvat, tja….ondanks dat weten begon ineens de pijn, dieper en
dieper. Maar, dacht ik: dat hoort erbij, daar moet ik even doorheen. Ik zag direct dat de pijn
rechtstreeks van binnen kwam, uit mijn diepste kern. Als een zware steen die ik in mij kan
voelen en die ik in meditatie kan omvatten met mijn (innerlijke) handen. Dat was ook alles wat
ik kon doen, stil zitten en erbij zijn. Met in mijn achterhoofd de hoop dat de bliss uiteindelijk
wel weer terug zou komen, als ik maar gefocused bleef. Toen kwam ik op You Tube een filmpje
van jou tegen waar jij het had over de staat van sat-chit-ananda waarin je vertelde dat dat het
niet was. Move on, move on, go all the way, zei je toen daar. Wat zal ze dan bedoelen, dacht ik, is
dit het niet waar ze het altijd over hebben: the blissfull state ?? Tot ik, na weken van veel
innerlijke pijn, op een relaxdag in de sauna ineens overweldigd werd door…..liefde, heel warm
en zacht. Niet wat ik persé in mij voelde; ik voelde het en zag het in alles waar ik ook maar naar
keek. This was something completely different. Maar dezelfde avond zat ik alweer vol pijn thuis,
maar toch...dit moest het gewoon zijn. Dit moet het gewoon zijn, het was zo intens…

Hoe zwaar ook de pijn, ik dacht dat ik deed wat gedaan moest worden. Erbij blijven. Maar het
wordt zwaarder en zwaarder en ik raak gedesoriënteerd, futloos en merk dat ik heel depressief
aan het worden ben en dat er zich weer van allerlei verhaaltjes aandienen. En toch is er de stille,
rustige achtergrond die aan blijft staan, maar nu wel heel subtiel en ver weg. Ik begin mij af te
vragen of dit wel te doen is zonder teacher die je kan begeleiden. En ik hoef niet aan de pillen of
naar een psychiater die me wil gaat indelen in een categorietje. Maar vaak heb ik wel het gevoel
dat ik er bijna rijp voor ben. Hoe is dit toch mogelijk: van de hemel in de hel belanden ???

Ik ben gecharmeerd geraakt van jouw uitstraling als je vertelt (hoewel ik je niet ken). Vandaar
dat ik besloten heb jou mijn verhaal te doen. Ik denk dat het verstandig is om begeleiding te
zoeken en vraag mij af of jij mij tips kunt geven. Ik woon in Groningen en helaas zij er in
Noord-Nederland geen teachers te vinden. Is er trouwens ook een mogelijkheid om enige tij op
La Roselie te verblijven of gebeurt daar alleen maar wat tijdens retraites ? Ik heb het geluk dat
ik alle tijd van de wereld heb om een sabbatical te nemen; ik zal trouwens wel moeten, want ik
merk in alles dat hier geen weg uit is, alleen maar een weg dwars door alles heen.

Vriendelijke groet
Harjan

10 december 2013

Beste Harjan,

Afwachten is het ook niet echt. Hiermee breng je tijd in het aanwezige zijn. En je wilt nu net
dat wat onveranderlijk is ten volle realiseren. Maak je leven zo eenvoudig mogelijk, en wandel
iedere dag, zoals ik al aangaf. Wees louter aandachtig aanwezig, ieder moment. Je hoeft niets te
laten vallen, enkel niet langer vast te houden.
Misschien vind je het fijn om iedere dag tijd te nemen om in stilte te zijn, of naar mooie muziek
te luisteren. Besef dat je de stille achtergrond bent en dat alle ervaringen, ook die van bliss en
donkerte, van voorbijgaande aard zijn en niet werkelijk waar. Je bent welkom op de retraite met
kerst, neem maar even contact op met Joke….

Alle goeds gewenst, wellicht tot gauw ziens, Prajnaparamita

Ik werd heen en weer geslingerd; alles stond stil en toch schudde het me volledig door
elkaar. Ik had mijn hele leven in de pauze-stand staan; gelukkig kon dit op dat
moment en heb ik ervoor kunnen kiezen om dit te laten gebeuren. Zonder
verplichtingen, zonder druk, zonder trouwens ook heel veel hoop; ik was meer dan
eens bang dat ik hier in zou blijven hangen...ik had die angst nodig om mezelf
overeind te houden en door te kunnen gaan. Het was survivalen-first class….soort van
bungeejumpen...

WAAR IK THUIS BEN
DIT is de leidende hand, de hand die ik ken en ben.
In het oog van de wervelwind ben ik stil
als wat hier ontstaat; wat daaraan vooraf gaat. Dit oog dat in stilte verschijnt
en fonkelend schijnt in de turbine die
beweging heet;
.. voor velen leven vreet.
Ik weet langzaamaan hoe stilte heet;
dit is wat stilte deed en mij vergat, zichzelf ging zijn en stil ging staan.
Zoals het altijd,
altijd
is gegaan...
zó ben ik in dit oog gaan staan
zó kan ik in dit oog bestaan
zoals het altijd is gegaan
...en door zal gaan...
door zal gaan

En geleidelijk aan….
16 december
Het voelt echt alsof ik in mijn donkere kamer zit; alles voelt naar, en het is onmogelijk
om iets positiefs te bedenken over mijn leven. Hoewel dat er natuurlijk wel geweest is,
en ik weet dat er genoeg momenten zijn geweest dat ik heel tevreden was. Ik kan daar
niet bij nu. De donkere kamer kleurt alles....Maar, zoals Meister Ekhart mij laat zien
(700 jaar na dato !!) : je moet alles willen want alles, alles gebeurt in de genade Gods
met als enigst doel God in jou te laten worden geboren. Niets zo galbitter als lijden en
niets zo honingzoet als overwonnen leed.
werd het stiller, werd het rustiger….
5 januari
Gister en vandaag tijdens de wandeling kan ik niet anders zeggen dat de beleving is
dat ik zwem in de ruimte. Niet euforisch of gelukzalig maar ik heb echt het gevoel dat
ik heel langzaam, onmerkbaar verdwijn. Isn't it weard ?????? Ik heb zoveel pijn en
verdriet gevoeld de laatste tijd, maar ik kan er niet bij; kan het me niet meer
voorstellen....alsof het nooit geweest is. Ik leef in een soort vacuüm; videootje kijken, wat
computeren...ach, laat ik es gaan wandelen. Een heel eenzaam bestaan maar het voelt
niet eenzaam omdat niemand zich eenzaam voelt.
En ik ontdekte Meister Eckhart...
9 januari
Mede door het lezen van Meister Eckhart doorzie ik ook ineens hele bijzondere dingen
uit de bijbel. Ik snap ineens wat bedoeld wordt met het einde der tijden. Dat is niet het
einde van de wereld en dat ineens alles weg is; nee, het is het verwerven van de kennis
over de waarheid waarna je oplost in de tijdloze eeuwigheid. Net zozeer als ik ineens
doorzie dat de bijbel na de eerste 3 woorden eigenlijk al beschreven is: In Den
Beginne....wat altijd is. Niets dan schepping. En niet eens dat, want dat schept de
illusie van een schepper die er buiten staat. Niets dan DIT, DIT, DIT.....
Ik ben blij dat ik zulke dagen ook ervaar, om het verdriet lichter te ervaren. Al dat
verdriet heeft alleen maar te maken gehad met verwachtingen over een nooit te
beginnen toekomst; met het niet kunnen accepteren van het NU. Het doet verdriet dat ik
dat zo lang heb volgehouden en dan in te zien dat ik zoveel moois ben kwijtgeraakt.....

2e keer Nirvana…
13 januari
DIT IS HET; ZO IS HET DE ALLERMOOISTE BELEVING DIE JE KUNT ERVAREN......WAARIN
JE WEER ALS JONGE BABY VOL VERWONDERING ALLES AANSCHOUWT. EN WAT JE
AANSCHOUWT, WAT DAN OOK, 'T IS ALLEMAAL ZO VOLLEDIG PERFECT. ZO VOLLEDIG;
NIETS DAT ER OOK MAAR EEN FRACTIE VAN EEN MILIMETER VAN AF WIL SCHUREN.
NIETS DAN DAT.....
Dat waanzinnige moment voor ik aankwam in Amsterdam; in de trein opende de
openheid zich weer. Ik weet niet eens of ik wel bliss ervaren heb. Het was volledig
vloeibaar worden; opgelost zijn in alles wat om mij heen was. Of, zoals Prajnaparamita
het noemde, versmelten met....drijven in een gevoel zo liefdevol en fijn om in rond te
dobberen. Alles om je heen is zo vervuld van leven en wordt zo tastbaar en eigen aan
jezelf. Er is geen invulling, geen begrijpen van, geen vastgrijpen aan wat dan ook; nee,
het is echt weerloos ronddobberen in dat wat mij daar omvatte. En geen verleden, geen
gestolde gedachtes aanwezig.
En toen was het klaar…
25 februari
Het hier en nu; het is volledig aanwezig. De hele tijd. Herinneringen hebben geen
energie meer als ik probeer terug te denken en de toekomst is wel heel ver weg.....ik kan
er niet bij. Waar ik eerder de bliss vooral thuis en in m'n eentje ervoer, daar is de
zachtheid en verwondering waar ik nu in ben beland vooral als ik ergens ben met
mensen. Dan is er niets dan in volle verwondering om me heen kijken, als een klein
kind. Zo voelt het; heel intiem, warm en mooi maar ook heel onpersoonlijk.
Maar toch ook weer geen onpersoonlijke onpersoonlijkheid, want ik zou net zo goed
kunnen zeggen dat alles persoonlijk voelt; je voelt het geheel en daarin zweef je als
vloeibaar in rond. En toch, toch; hoe vaag het voorgaande ook klinkt is alles nog
gewoon zoals het was. Mijn leven is nog zoals het was; alleen de beleving is totaal
anders. Los, vrij, ruimtelijk, vredig en stil. Maar het is geen diepgaande, zweverige
spirituele ervaring. Spirituele ervaring zijn zoethoudertjes voor de geest; Het is een
geraakt worden door de intieme zachtheid van zijn, van het bestaan zoals dat door mij
heen stroomt. En “mij” is in deze context alleen nog maar de zintuiglijke waarneming
van deze intieme zachtheid en ik zweef daartussen in; tussen de zachtheid en het
doorvoelen ervan.

Het heeft niets met mensen te maken maar met een soort intieme verbazing wat er
allemaal wel niet te zien en te ervaren is. Ik voel me dan heel sereen en ruim; als een
open vat. En steeds meer het besef dat ik bijna kan aanraken dat het toch zo'n
waanzinnig mirakel is dat alles is. Dat dit het is en dat er geen andere lagen zijn. Niets
anders is mogelijk dan dit wat is en dat is alles. Je kan er niet uit en zelfs het niet
willen zit erin. Alles zit hierin, ach fuck, hoe kun je dit begrip in woorden vatten. Als
het gezien wordt dan is er geen beweging meer eruit te willen, iets anders te willen, nog
iets te willen of verwachten dat mooier zou kunnen zijn. Dit is het hele verhaal van
alles en het is te groots om in woorden te vatten. En als hier niets buiten kan zijn dan is
dit al het begin en al het einde en ook het waanzinnige mysterie die dit mogelijk maakt
en mij vervult en mij deel van dit mysterie maakt tot in mijn diepste zijn.

Van de één op de andere dag was de donkere nacht klaar en voorbij; het was daarmee
ook direct niets dan een voorbije herinnering die betekenisloos in de data van mijn
geheugen was opgeslagen. Ik ben toen gestopt met mijn dagboek, de behoefte daarmee
bezig te zijn was verdwenen want wie schrijft er eigenlijk nog wiens verhaal ? En zo
was het ook in het half jaar dat volgde...volledige rust en stilte en ik dacht dat het
hiermee klaar zou zijn. Alle verborgen pijn die decennialang in mijn huisde was
doorvoeld en uit me verdwenen. Ik was opgelucht; voelde me stoer en was trots op
mezelf…
...maar dat laatste klopt en toch ook helemaal niet. Want vanaf het moment dat de
donkere nacht klaar was was het weg. Afwezig in mijn bewustzijn, en wat overbleef
was gewoon ongeschonden leegte die ruim en verschoond aanvoelde….maar
verschoond van wat ? ….ik kon er niet meer bij, hoewel iets mij maandenlang had
doen voelen en lijden. Iets uitvoelen is iets loslaten en met het loslaten verdwijnt het
uit het bewuste zijn. Bewustzijn gaat gewoon door, als altijd en is zich alleen maar
bewust van dat wat is. En dat was een nieuwe, lege ruimte...nog steeds mijn ruimte,
maar onherkenbaar fris, nieuw en zonder verhaal. Maar herinnering als eigenschap
vervaagt niet en trots, stoer en opgelucht komen nog steeds af en toe boven maar ik
kan ze mezelf niet meer toe-eigenen; hoezeer ik het ook probeer, het gaat niet meer.
Jezelf verliezen is niet iets verliezen; het is iets niet meer kunnen, het is een
eigenschap die er eigenlijk niet meer zo heel erg toe doet. En dus ga je door, en dus
gaat dit door; het leven, dit hele proces...whatever, er is iets dat altijd doorgaat en ik
ga, nu al heel erg lang en onvoorwaardelijk, in alles mee…
Maar ik wist wat ik had afgelegd; wat ik had doorleefd en losgelaten. Niet meer in de
herinnering eraan die met het loslaten was vervlogen; wel in de hernieuwde vrijheid
die ik ervoer en voelde en die mij bij iets had teruggebracht waar ik vrij was. En dat
ging een half jaar zo door en ik herinner mij er weinig meer van. Herinnering wordt
aangetast door dit proces; je herinnert je wat je nodig hebt om te overleven, om te
leren, maar ik had niets meer nodig dan dit en dat was genoeg.
..voor het moment althans...

Niets wat ik ken staat buiten dat wat ik ben. Steeds meer stilte gaan zijn
waarin ik puur en waarachtig kan zijn. Deze hand die mij leidt, mijn diepste
wezen verblijdt en niet meer van mijn zijde wijkt, heb ik lief en houd ik vast.
Dit is mijn gids waarin ik mijzelf weer herken
als een kind blij / verrast
al het nieuwe verken
waarin ik als persoon
slechts voor heel even
eeuwigheid scan
DIT is zo bijzonder; opent alles in mij
en toch zo gewoon; gewoon zijn wie je bent
wat door bewustzijn wordt verkend;
wat zichzelf als loslaten
kent
...
Ik was nog steeds niet klaar, dat weet ik nu; ook dit is alweer anderhalf jaar geleden
maar ook dit wil ik delen. Mijn donkere nacht was doorvoelen wat zich als fysieke
onverwerkte pijn in mij had genesteld, maar daarmee was het voor mij nog niet klaar.
Een half jaar later ging ik, voor de 9 e keer alweer, campagne-rijden voor de
suikerfabriek bij mij om de hoek. Dat houdt in dat je 3 tot 4 maanden lang om en om
in dag- en nachtdiensten hetzelfde ritje aflegt. Ik reed 3½ maand suiker van
Groningen naar Rotterdam in diensten van 12 uur per shift; 42000 kilometer al te
saam gedurende de gehele campagne. Een rondje om de aardbol. Zwaar werk maar je
weet ook waar je aan toe bent. Vooral in de nachtdiensten, op steeds maar weer
hetzelfde ritje door de polder richting einddoel, heb je veel tijd om na te denken en de
boel de boel te laten. Werken, eten, slapen...veel meer tijd blijft er niet over maar dat
is wat campagne-rijden inhoudt en je weet waar je aan begint. Zeker als je er voor de
9e keer op rij aan begint; het is in korte tijd veel geld verdienen en daar doe je het voor.
Meer dan genoeg kans om je eenzaam te gaan voelen en dat zette zich dan ook in. Na
mijn donkere nacht dacht ik, wederom, dat het klaar was. Het half jaar dat volgde was
één en al rust, bliss, en ik voelde mij verschoond van de pijn die ik in die periode heb
moeten doorvoelen. Het leek zo klaar en ik kon de hele wereld aan. Maar wat
Prajnaparamita ooit al zei tijdens een satsang waar ik bij was: bevrijding verbergt zich
onder de laatste steen die je omdraait. DIT kiest gewoon z’n eigen weg en je gaat
gewoon mee; want wat dan ook kiezen als pad dat je hebt te gaan stond voor mij
allang niet meer aan….

Wat uitgewerkt moet worden werkt zichzelf uit; zo is het voor mij vanaf het begin
gegaan en vanaf het begin ben ik meegegaan en heb me laten meevoeren. Niet altijd
even fijn maar het maakt allemaal geen donder meer uit als je ontwaakt. Lijden is
weerstand z’n gang laten gaan maar weerstand stond voor mij als optie niet meer
aangevinkt en ik ging gewoon mee…
Alleen door af te dalen in de kern van de ervaring kan de energie die voor de
lading zorgt zich – voorgoed – bevrijden.
Sharlih
‘Ik’ was nog niet helemaal uitgewerkt; dat weet ik nu. Wat zich in je nestelt heeft een
leven lang de kans gekregen jou, mij als mens te vormen en het denken en voelen te
beïnvloeden. Daar waar ik, in de donkere nacht, fysieke pijn heb moeten doorvoelen,
daar diende nu het mentale verwerkingsproces zich aan.
Ik begon mij onwezenlijk eenzaam te voelen; het werk dat ik op dat moment deed bood
daar natuurlijk de ideale omstandigheden voor. Het overkwam me, volledig
onverwachts. Het half jaar daarvoor voelde ik zoveel rust en was mezelf eenzaam of
alleen voelen iets wat voor mij vreemd, onwezenlijk aanvoelde. Maar ik had het niet
voor het kiezen en langzaamaan begon ik mij verschrikkelijk eenzaam te voelen; iets
dat in mijn hoofd begon rond te dwalen. Ik werd er mee wakker en ging ermee naar
bed; het was een grauwe sluier die zich vanuit zichzelf nestelde in mijn hoofd, mijn
brein...mijn bewustzijn. Het was alles dat er nog was.
Hoe mooi het ook klinkt als je er achteraf op terugkijkt en je dingen in perspectief zult
gaan zien; het ondergaan en doorvoelen heeft niets lyrisch, helends of purificerends in
zich. Niet in het moment zelf en toch is dit het moment dat zich datgene heelt dat zich
laat zien; op deze manier, alleen maar op deze manier. Alleen maar zo, op deze
manier, leerde ik mijn eigen eenzaamheid kennen. En het mechanisme herkennen;
door het zo te ervaren, door er zo volledig in ondergedompeld te worden. Het dwong
mij tot onderzoeken, het dwong mij te zien en uiteindelijk doorzien wat er precies
gebeurde, wat er plaatsvond. Te ontdekken dat er eigenlijk niets veranderd was aan
mijn persoonlijke omstandigheden en dat dan toch deze hel in mij losbarstte. Dat het
daarom niet buiten mijzelf plaatsvond maar dat iets in mijzelf mij iets duidelijk wilde
maken. Dat ik mijn eenzaamheid onverbiddelijk moest ontmoeten om het te kunnen
ontmaskeren als iets dat ik alleen maar zelf deed, zelf in stand hield; zelf voedde. Dat
het niet met een buitenwereld buiten mijzelf om van doen had….en dat ging alleen
maar zo, op deze manier. Hell yeah….dus, op deze manier: hell yeah.
Ik kwam in mijn eigen neerwaartse spiraal van denken terecht en voelde mij
godsverloren; door alles en iedereen. Toch was er hoegenaamd niets veranderd met de
periode die hieraan voorafging. Maar dat zie je helemaal niet als je daar bent en zo
slurpte dit mij op en zo sleepte ik mezelf erdoor heen. Het was allesomvattend en
duurde langer dan de woorden die ik er nu nog aan wens te spenderen; het is gewoon
niet fijn je eigen duisternis te ontmaskeren door er noodgedwongen in ondergedompeld
te worden...dit was gewoon hoe het voor mij moest uitrollen. Ik was erbij, zat er
middenin en ik heb het laten gaan. Het was gewoon ongelooflijk stoer maar dat heb je
in de ervaring zelf nog helemaal niet door.

8 november 2015
Lieve Paul en Sharlih,
het leven gaat gewoon door en ik leef nog steeds, en denk nog zo af en toe aan jullie. Voor nu is
dat genoeg voor mij, ik vertrouw er op dat het jullie goed gaat. Ik heb me het afgelopen half
jaar teruggetrokken op mezelf, iets dat eigenlijk gewoon zo gelopen is. Na een jaar, waarin ik
niet heb gewerkt en er veel op uitgetrokken ben, de wereld in, ben ik ineens weer vol aan het
werk geslagen. Afgelopen zomer was ik voor een bedrijf continu op Engeland en Ierland aan het
rijden en momenteel rijd ik, wisselend in dag- en nachtdienst, suiker voor de suikerfabriek in
Hoogkerk.
Mede door het werk was er weinig tijd over voor een sociaal leven maar wat er vooral bij mij
speelt is dat ik de eenzaamheid heb opgezocht. Ik had het niet eens door, ik gleed hier langzaam
in; pas veel later zag ik dat dit voor mij schijnbaar de enige weg was en is om te kunnen doorzien
wat mijn leven voor mij altijd geweest is. Dat het leven geen vorm aanneemt, maar dat het zich
laat zien zoals het referentiekader van wat geweest is er een beeld van maakt. En het wil sturen,
schijnbaar om alle obstakels en gevaren heen....de valkuil.
Ik ben aan het uitrollen, zo noem ik het voor mezelf. En dat is wat er gebeurt. Ik ben allang in
de stilte aanbeland en er zijn al veel momenten geweest dat ik dacht dat het klaar was. Maar het
is nog helemaal niet klaar. Het is nu 2½ jaar geleden sinds het moment van “wakker worden” en
dit proces heeft zich tot hier ontvouwd zonder dat ik schijnbaar iets hoefde te doen. Het diende
zich steeds weer aan en steeds maar weer liet zich een nieuwe fase zien die weer meer helderheid
en bovenal heling bracht. Maar pas nu lijkt de stilte stabiel genoeg om zelf aan het werk te
kunnen gaan. Ik heb de eenzaamheid opgezocht, ben heel erg op mezelf en langzaamaan gingen
automatisch oude patronen aan het werk. Je kent het leven alleen maar zoals je het jezelf hebt
aangeleerd en alleen vanuit de stilte kun je gaan doorzien dat dit slechts jouw persoonlijke
manier van overleven is. Zonder deze liefdevolle stilte, die ik omarm en liefheb, had ik nooit
kunnen komen waar ik nu ben. Dit is mijn grootste angst geweest, mijn pijnpunt; zo alleen te
kunnen zijn in deze wereld. Maar ik ken de eigenschap om me eenzaam te voelen niet meer, die is
langzaamaan weggevallen. Het is geen keuze geweest, ineens was ik hier. Nu ben ik hier en ik
kijk in die stilte om me heen. De mens die je kent is wie je bent en zelfs dat laat ik achter. Nog
niet helemaal maar daar ga ik wel heen. Omdat ik steeds meer die fijne open ruimte ga
ontdekken waarin alles mogelijk is en alles wat ik wil en wat ik ben aanwezig is.
Het heeft iets heel dramatisch als ik het zo beschrijf en terug lees maar dat is het ook voor mij.
Ik ben de grondlaag van hoe ik ooit was aan het doorzien en afbreken. Pas nu kom ik binnen,
diep in wat mij altijd heeft doen verder gaan in dit leven. Vanuit de stilte, in meditatie, kan ik
het nu omarmen, ik kan het voelen; de ruimte die het inneemt, de intensiteit en kracht die het
heeft om te willen blijven voortbestaan. Het is of ik er naast sta, er omheen loop en zo af en toe
mag ik even naar binnen. Ik hoef er niets mee te doen, ik hoef het niet te begrijpen, ik wil het
niet wegwassen of helen. Maar ach, er is geen ik in die momenten; in die stilte-momenten is er
helemaal geen beweging en ik wacht af….ik laat komen wat wil komen.

DIT IS HET
DIT IS ALLES
ALLES IS OK
Deze 3 zinnen, 9 woorden zeggen alles voor mij. Voor het ego-brein nogal saai waar je ook nog
eens helemaal niets mee kunt. Maar vanuit de allesomvattende stilte krijgen deze 9 woorden een
niet te beschrijven zeggenschap. De stilte is de uitdrukking van wat hier slechts in woorden
staat en vult zich hier volledig mee. Hier volledig bewust van worden en er één mee worden is,
voor mij althans, immens en intens en elk moment dat het zich laat zien en voelen vult mij
telkens weer met tranen van ontroering. Dat er dan veel weg moet vallen, heel veel, is even
slikken maar wat een blessing dat ik met een schone lei opnieuw kan beginnen. Nooit had ik ook
maar een moment kunnen bevroeden dat het gewoon mogelijk is om alles los te laten; die
zelfbedachte utopie van hoe alles in elkaar steekt.
Volledig fris en verschoond opnieuw wakker worden in dit prachtige leven, dit mysterie...
….en niet ik werd wakker, maar de ontroering en verwondering in mij.
….
Ik kijk om me heen en zie DIT in alles; En DIT kijkt naar binnen en ik laat het toe. Breek mij
maar af, laat het hekwerk maar omvallen want ik weet allang waar mijn hart ligt. Dus hier sta
ik dan; ik kijk toe hoe de veilige veste wordt afgebroken en ik laat het gaan zoals het gaat.
In het volste vertrouwen
liefs
harjan
Tot dat ene moment, die ene heldere nacht….
ik had al maandenlang geworsteld met mijzelf, mijn eenzaamheid. Ik lag in bed en
kon de slaap niet vatten en staarde met het licht nog aan naar het plafond. Er was dat
ene moment waarin het helderder leek te worden, waarin iets veranderde in mijzelf,
waarin het tot mij doordrong, langzaam maar zeker...ik lag in bed en het was al laat.
Het werd ineens duidelijk dat het niet iets was wat me overkwam maar dat ik het zelf
deed, keer op keer, steeds maar weer verder die afgrond in…
Iets trok mij uit mijzelf waardoor ik het kon doorgronden; het werd helderder en
helderder en ik weet mij het moment nog zo te herinneren dat ik precies zag, als van
afstand, wat er gebeurde en dat ik het alleen maar zelf deed. En daarmee, door het te
doorzien, ….er was dat ene moment dat ik iets voelde veranderen in mijn bewustzijn.
Als een klik..ik voelde een shift in mijn bewustzijn en stilte zette in; onnoemelijke
stilte. Er was het doorzien en daarmee was het ineens klaar; als een simpele druk op
de DEL-knop, zo voelde het. Die klik was het einde van mijn eenzaamheid, het einde
van de eigenschap mij nog eenzaam te kunnen voelen. Er gebeurt hier helemaal niets
buiten mijzelf om en wat mij al doet lijden blijkt niets dan een manier van denken; een
aangeleerde manier van denken. Die je kunt doorbreken, die je kunt afbreken door het

aan te gaan, te doorvoelen, te bevragen en te ontmoeten. Dat ene moment, een fractie
van een seconde waarin iets gerepareerd leek. Zo moest het schijnbaar gebeuren en zo
moet schijnbaar in het hele proces van ontwaken alles gezien worden wat er toe doet,
wat in je leeft...om het te kunnen doorzien. En met het doorzien lost het op en
verdwijnt het als mechanisme uit je bewustzijn en wordt je lichter en
transparanter..en wordt je bewuster; zo groei je richting bewustzijn, je eigen
bewustzijn zoals je hier bent, in wat je omringt en wat je doordringt..
..wat overblijft is helder, onbenoembaar en direct; beweging in stilstand, evolutie in
wording, de schepping aan zet. Zonder persoonlijk verhaal blijft over wat sowieso aan
zet is en dat was altijd al aan de gang..ik had het alleen heel lang niet door. Het lijkt
leeg, het klinkt leeg en het is leeg; ik voel mij onmachtig te beschrijven wat overblijft.
Het leven klopt zoals het aan mij verschijnt, onveranderlijk nieuw, spannend en toch
heel vertrouwd. Het schept mij, stuurt en voedt mij; laat mij zijn en neemt mij mee..en
ik..? Ik zit hier stil, kijk om me heen en zie het alleen nog maar sprakeloos en in volle
verwondering aan...
KIRTANA- MEET ME
meet me
where the river meets the sea,
naked now, innocent and free.
Beloved,
i have been waiting throughout time
to welcome you into these arms of mine.
Come without a thought
about what’s been or what’s in store.
Leave the world of mind behind you
like sandals by the shore.
And trust me;
trust the beingness you are.
I breathed you here;
i’ve carried you this far.
And open
to whatever is and see;
whatever is, is always only me.
Not in imagined futures,
or in remembered pasts,
but only here and only now
will you find peace that lasts.
So meet me
where the river meets the sea,
naked now, innocent and free.

DAT WAT OVERBLIJFT…

Tja...en wat blijft er nog over als je verhaal klaar is; uitgespeeld en afgewikkeld ?
Waar kun je je nog aan vasthouden ? Wie ben je nog als je geen kant en klaar verhaal
meer voorhanden hebt om jezelf mee te kleden, te voeden en te definiëren..?

Je weet het gewoon niet...niets meer weten is een ontdekkingstocht. Het is rondreizen
in een ruimte zonder antwoorden. Antwoorden blijken overbodig en onnodig waar
vragen onvindbaar en obsolete zijn geworden. Hier gewoon zijn gaat gewoon door en
dat is een onwaarschijnlijk mysterie. Ik heb mezelf afgeworpen; een onwerkbaar
hulsel dat een illusie voor mijzelf creëerde. Ik weet nu pas wat zich heeft afgespeeld;
mijn leven zoals het heeft moeten lopen. Ik ben verlicht; verlost van een illusie die
mijn leven parten speelde. Maar het was geen onwerkelijk, onwaar leven; ik was
overal bij en deed overal mee. Dit is wat zich hier afspeelt; ontwaken in het Hier en
Nu is geen afwijzing of veroordeling van het verleden dat zich in je heeft afgespeeld.
Het is slechts het doorzien dat dat verleden geen oorzaak is en nooit een vervolg heeft
gekend. Dat oorzaak en gevolg, het hele causale denken dat onze maatschappij vorm
geeft, de illusie is die zich afspeelt en dat alleen maar daarin de mogelijkheid tot
denken in hier en nu, ik en jij, toen en daar zich afspeelt. Dat wat gebeurt vindt alleen
maar plaats...een mysterieus spel van energetische ball en play; schepping en evolutie,
stilstand en beweging. Het is onwaarschijnlijk als je het ziet maar je ziet het niet...het
is geen zien met ogen die zien. Ik voel mij onmachtig in woorden, ik geef het eerlijk
toe. Want wat ik weet en wat ik zie kent geen woorden; de schepping van ons
universum, de oneindigheid en onmetelijkheid die ons omringt, waarin wij leven en
die de enige werkelijkheid toont die is heeft nooit woorden nodig gehad...het ging z’n
gang en ging altijd maar door en dit is het geheel dat hier is en alles gaat daarin
gewoon z’n gang. En het gaat maar door en gaat maar door...that’s for sure.

En dat is fucking fijn om te weten….

“….en niets is vanzelfsprekend gewoon maar hier….”

.. WAT EEN EEUWIGHEID .. !!
wat een eeuwigheid dit
zoeken leek... maar
waar ik keek en
waar ik zocht, daar
rustte vrijheid al in
ledigheid en heeft diezelfde
eeuwigheid als naam; dit was en
werd mijn thuis
en wat ik vond
dat was geen eindpunt
van een reis
ik werd wat ik mocht
zijn en altijd was en
nu, hier...in dit gedicht
ik fluister licht
in jouw en mijn
aanwezigheid
dit is wat altijd is en
altijd was, dit
kent geen ledigheid
want wat ons kent, dit jou en
mij; dit is wat in ons
samen
zijn
herkent....
wat alles ziet; geen 'niet zien', zelfs
geen blinde ogen
kent...

NAWOORD

En vanaf hier had ik nog heel veel meer willen schrijven; ik weet van mezelf dat ik
naar dit moment toe heb geschreven. Want dit hele proces dat ik heb beschreven heb
ik moeten wringen uit mijn geheugen; het ligt achter mij in een onvindbaar leeg
verleden. Ik voel mij leeg; het voelt leeg nu ik het verhaal in woorden, gedichten en
dagboekfragmenten achter me heb gelaten; er is niet zo veel meer nodig nu, merk ik.
En toch, het stomme is dat ik in dit hele proces een drive heb gevoeld om uiteindelijk,
als ik mijn verhaaltje maar op papier zou weten te krijgen, eindelijk zou kunnen gaan
delen wat ik zie, wat ik voel; wat er werkelijk toe doet. Maar ik zit hier, achter deze
computer, net als het allereerste moment dat ik plaatsnam en begon aan dit schrift. Er
is niet zoveel veranderd, de omstandigheden zijn nog net zoals voorheen en ik ben hier
nog steeds..als voorheen. Ik heb een waanzinnig proces beschreven en gedeeld dat mij
heeft beroerd, geroerd en veranderd; maar het enige dat daadwerkelijk is veranderd is
het mezelf bewust geworden zijn als dit onveranderlijke, onaantastbare aanwezige
zijn...
Mooie woorden doen er niet zo heel veel meer toe als je ontwaakt; ik zou het eenheid,
bevrijding, het Zelf...ach, ik weet zo gauw niet wat voor mooie woorden er al niet zijn
om DIT te benoemen. Ik herken ze gewoon niet; het willen doorgronden en benoemen
lost op en het zal allemaal wel. Ik ga gewoon door zonder fiducie dat het ooit mooier
zou kunnen of moeten worden dan dit; ik leef mijn leven zoals ik altijd heb gedaan en
maak me niet al te druk meer. Elke ochtend word ik wakker met een schone lei en
elke dag voelt als een eeuwigheid die ik tegemoet treed en onderga. Ik voel geen
noodzaak mooie, beloftevolle woorden te gebruiken om te beschrijven wie of waar ik
ben..ik ben, en daar ben ik mij ten volle van bewust. Zonder verleden dat nog een rol
speelt in je bewustzijn onderga je gewoon dat wat gebeurt; het maakt niet uit. Soms
doet iets zeer en soms wordt je blij of vrolijk...alles komt langs, doet een dans en
verdwijnt. Lijden verdwijnt; lijden schuilt in een onverwerkt verleden. Je lijdt alleen
maar aan iets wat je niet loslaat en vastzet in je pijnlichaam; ach, ik heb het wellicht
niet in mij om een hoopvol boek te schrijven voor mensen die hoop zoeken. Er is
namelijk geen hoop op een beter, mooier, ander leven dan dit en geen plek van
aankomst na een zoektocht. Er is alleen maar dit; dit moment dat alles is en dat is
waarachtig wel wat..!!

iets
heeft tijd
in mij losgelaten
en
–- stil doen staan –en dat
iets dient zich
telkens weer aan,
dient zich
telkens meer aan:
iets laat mij gaan
en het
noemt zich:
“..verdergaan..”
….
en ik
vind het mooi
maar
moet nu gaan
heb nog zoveel
tussentijd
en ik
heb mijn
weg te gaan
want er is hier
niets ..
niets,
niets dan
“..verdergaan..”
en
mijn tijd
ondergaan

ZUGABE; .. DE LAATSTE RESTJES
WAT IS HET OM VERLICHT TE ZIJN ?
De zelfbedachte surrogaat-werkelijkheid houdt op te bestaan en daarmee zet
logischerwijs de stilte in die in eenieder van ons huist. Gedachtes blijven nog steeds
komen en gaan maar ze ontstaan vanuit stilte, als uiting en bestaansvorm van die
stilte. Concepten, ideeën en meningen blijken lege hulsels die mij ontegenzeglijk nog
steeds omringen maar alleen nog in het contact met mensen om me heen. Het is
vermoeiend en ik merk dat ik aan het afhaken ben. Noodzaken die vroeger zo
belangrijk leken vallen weg en daarmee kom ik steeds maar weer uit bij dit
eenvoudige aanwezige zijn; dit hier en nu en dat is geen concept dat met oefening valt
te verwerven. Het is zo alomvattend aanwezig en huist in mijn bewustzijn en ik ben
waar en hoe ik hoor te zijn; zonder script of gebruiksaanwijzing en ik ben zonder
houdbaarheidsdatum aanwezig waar ik ben en dat is meer dan voldoende. Dit voelt zo
natuurlijk en ik herken dit als mijn ware natuur. Ik kijk om me heen en zie en hou
van iets dat ik niet kan zien, niet kan ontdekken en bovenal niet kan delen
…
omdat je bewustzijn niet in partjes kunt verdelen
...

VLIEG MET ME MEE.…
Zo diep in mij deze woorden die alleen maar liefde willen zijn; los op,vervlieg
vlieg mee op deze woorden ..
die stroom willen zijn en zichzelf willen delen;
alleen nog maar die
flow willen zijn;
daarmee, ook wat nog niet meegaat,
alles willen helen
omdat je liefde
niet in partjes
kunt verdelen
….

Er gebeurt hier iets dat spontaan en als vanzelf zichzelf is en het is dit mysterie dat
zich hier ontvouwt en het heeft geen substantie. Het is ongrijpbaar. Dit loslaten, het
gewoon zo laten zijn; iets daarvan nog maar te willen begrijpen of trachten te
omvatten, te bevatten, dat is verlichting. Stil zijn en gewoon zijn...rust en stilte niet
meer als iets persoonlijks ervaren, niets daarvan nog kunnen omvatten.
En verder is er niets meer te doen want zo zijn is niet iets dat je kunt doen; het gaat
vanuit zichzelf steeds maar door. Tijd en identiteit zijn een illusie en dat besef is alles
dat nodig is om te ontwaken…het ene impliceert als vanzelf het andere en op die
manier zijn zij onlosmakelijk een spiegel van en voor elkaar.
En verlichting ? ...het is gewoon niet echt iets;, ik weet het in elk geval niet, ik heb
geen antwoorden waar je echt iets aan hebt. Ik heb woorden gelezen en gehoord die
het bewustzijn, het Zelf, liefde, de bron, het alomvattende noemen en in mijn onmacht
misbruik ook ik wellicht dezelfde woorden om dit onbenoembare te willen duiden; ik
schrijf slechts woorden neer zonder betekenis. Wat is het dat mij laat schrijven, waar
huist het besef dat dit alomvattende duiding wil geven ? Huist het in woorden, in een
enkel besef of juist daaromheen...suist het niet in alles en door alles heen ?
Alles staat stil; in tijd en ruimte zit geen speling, zit geen rek en toch is het
onvoorstelbaar rekbaar in een eindeloze leegte die geen grenzen kent. Alleen dat waar
we ons bewust van zijn is de werkelijkheid die we als bewustzijn ervaren en dat is
alles dat er is; het is en heeft geen substantie en daarmee is er geen substantiële
werkelijkheid die we ooit zouden kunnen toetsen aan iets buiten bewustzijn. Het is
een spagaat, een paradox; dit laat zich niet kennen omdat er geen noodzaak tot
kennen is, geen noodzaak om te weten omdat weten een functieloze eigenschap is voor
bewustzijn...het is een speeltje voor en van ons brein. Dit zijn is hier en overal gewoon
en ik ben hier gewoon en samen omvatten we dezelfde levensspanne en dat is nooit
anders geweest. En daarmee valt de noodzaak te zoeken of wat ook nog te willen
vinden of verklaren weg als je ontwaakt; het is duidelijk als alles dat zich openbaart
en daarin alles als alles laat zijn en laat zien…..dat is genoeg en is het antwoord dat
geen antwoord is of kan zijn. Daarmee is het klaar en is de oneigenlijke cirkel van
karma doorbroken en als dezelfde illusie opgelost en als ademtocht verdwenen.
EN IK … ?
Ik moet hier tegenwoordig echt voor gaan zitten en er gaat meer en meer tijd tussen
zitten dat ik hiervoor de tijd neem; in mijn dagelijkse leven houdt dit hele verhaal mij
niet meer bezig. Het zijn hier en nu vaak losse zinnen en woorden die ik schik en
herschik; het komt zoals het komt en daarmee is dit hele verhaal dat ik vertel iets van
de lange adem. Het houdt mij niet meer bezig zoals het dat wel deed toen ik midden in
het proces van ontwaken zat; toen had ik het nodig om te schrijven, om te delen en
bovenal voor mezelf te (her)ontdekken wat mij zo laat zijn. Ik moest de ontroering en
verwondering duiden en kanaliseren en dat deed ik bij vlagen ohne Ende achter dit
scherm. Ik heb zoveel geschreven en deed dit bovenal naar mezelf toe of schreef het
van me af; ik heb het allemaal gebundeld in een document van enkele honderden
pagina’s die ondertussen ligt te verstoffen in de kast. Ik vond het toen mooi en zinvol
om te doen en ik heb het gedaan maar het is voor mezelf betekenisloos geworden.
Zoals zoveel...de betekenis van het leven zoals die voorheen belangrijk leek en in mijn
eigen persoonlijke ideeën en concepten de mij omringende en mijn eigen
belevingswereld kleur gaf vergeelt en verpietert zienderogen. De dagen en weken

vliegen als en in dit ene moment als een schijnbare reeks belevenissen en ervaringen
ongemerkt aan mij voorbij en toch duurt elke dag oneindig lang. Tijd is een
ongrijpbaar fenomeen geworden zonder referentiepunten die het nog kunnen kaderen.
Emoties, frustraties, gevoelens; ik herken ze nog steeds als iets eigens dat hier hoort
te zijn maar ze laten mij onberoerd. Niets beklijft, niets blijft hangen hoezeer ik ook
soms nog weer probeer terug te grijpen naar herinneringen uit het verleden. Het lukt
niet en het gaat niet meer, mijn bewustzijn switch binnen seconden terug naar waar
ik ben..naar wie ik ben; tijdloos in dit heden, zwevend door dit lijf dat zichzelf kent en
zichzelf doet. Ik weet niets, helemaal niets meer; als een boom, rivier, een
rotsblok...als een stroom van energie die maar komt en maar komt maar nooit gaat,
mij nooit verlaat. En ik ben die stroom en ik ga alleen nog maar door terwijl ik hier
stilsta...zoals alles hier stilstaat en zichzelf hernieuwt, herschikt. Ik heb helemaal
niets meer nodig en zo ben ik en zo zit ik hier nu; wat gebeurt ontstaat als vanzelf en
dat kun je niet snappen...het stroomt en het doet maar. Permanente beweging in dit
oneindige bestaan...geen begin en geen eind; Schepping ? God ? Ach, benoem het zo je
wilt maar benader en ontmoet het altijd en alleen maar vanuit de spiegel van je
ziel...dit is het; deze ondeelbare oerkracht die in ons allen huist en die alles verbindt...
IN DIT OORD
…
langs wanden die
ik niet kan zien en
nergens zijn; en ergens
vind ik
nergens fijn
“- ook dat is ergens zijn -”
….
oneindigheid is hier geen
woord
in dit oord; bewegen
als vloeistof
en…kijk dan toch;
heel even zweven
leeft als mij
en beweegt
door mij
en alles
is
hier
zoals het hoort
IN DIT OORD

Het ligt niet in de aard der mensen alleen maar te kijken naar dat wat is; te beseffen
dat dit het is wat je voorhanden hebt. Dat het al oneindig zo gaat; dat de eeuwigheid
zich hier en nu afspeelt. Ik ontwaakte en zoemde uit van mijn eigen beperkte leventje
waarin zich zoveel ideetjes en plannetjes afspeelden zoals het zou moeten zijn. Ik werd
wakker in een leven dat zich continue vernieuwt, speels is, mogelijkheden creëert en
liefdevol, zonder bedoeling, mij laat zijn en mij afspeelt. Ik heb hier een leven te leiden
en dat is het vooropgestelde plan; het enige plan, het oneindige plan. Het is een
ontmoeting waarin we elkaar tegenkomen en versmelten met elkaar; we hebben
elkaar nodig...we zijn er voor elkaar. Het is een verliefd spel en daar kun je niet voor
kiezen..het overkomt je. Laat mij maar gewoon zo dit alles tot mij nemen zoals het mij
toebedeeld wordt; alles wordt vanzelf zachter en welkom in dit licht. Wellicht dat ik
daarover nog eens schrijf en dicht….
Maar voor nu gaat dit verhaal, en strakjes mijn ogen als ik slapen ga, dicht…

Dank dat ik mocht spreken,
Eer het grote zwijgen komt,
Eer mijn stem zal breken,
En mijn stem verstomt.
Jacqueline van der Waals

EPILOOG
Ontwaken is een zuiverend en helend proces; alles wat ooit logisch leek voor mij werd
versplinterd en overhoop gegooid. Mijn leven is zo anders nu en voelt anders; het is
zachter en voelt natuurlijker dan ooit voorheen...het kent een soort continue stabiliteit
die zich, door het hele proces heen, langzaam maar zeker heeft genesteld in mij. Het
heeft mij nergens ooit een keuze gelaten, zo heeft het voor mij nou eenmaal moeten
gaan. Toch leek het, ook voor mij, alsof ik steeds keuzes moest maken en die heb ik
ook gemaakt. Maar er gebeurt iets dat je meeneemt en het neemt je onverbiddelijk
mee. Wat er gebeurt is dat je gaat overleven in de roezemoes van je eigen brein en iets
volledig natuurlijks dat in je ontwaakt en wakker wordt neemt de overhand. Ik wist
vanaf het eerste moment dat er voor mij nooit een weg terug zou zijn, hoewel ik de
valkuilen als draken op mijn weg heb moeten omzeilen en bevechten. Iets in mij wist
alleen maar te vechten en wilde alleen maar doorgaan en die vastberadenheid is heel
hard nodig op de zware momenten. Want hoe mooi en romantisch het ook mag klinken
dat je je pijnlichaam loslaat, heelt en afwerpt: in de fase dat het gebeurt is het
beangstigend echt en directer en omvattender dan gebeurtenissen voorheen ooit zijn
geweest.
Er is geen script voorhanden dat je leidt naar bevrijding; op een onverklaarbare
manier moet er iets gebeuren waardoor het zich aan je openbaart waarna het je
meeneemt...je meesleurt; en zo is het voor mij geweest. Je wordt willoos gemaakt, ik
snap er zo weinig meer van wat er toch met mij is gebeurd. Ik heb moeten lijden aan
mijzelf en het was niet makkelijk en het heeft best lang geduurd; ontwaken kent vele
gezichten en ik heb ze voorbij zien komen. Het is magisch en onmiskenbaar een
ontmoeting met het Goddelijke...het leeft in mij zonder uitgesproken naam of gezicht.
God is slechts een oneigenlijk woord dat een miskend gezicht kent in de ons bekende
wereld. Ik geloof in de wereldlijke god net zo min meer als in welke illusie dan ook die
mij aangepraat wordt; ik laat mij slechts leiden door het onbekende mysterie dat zich
in mij uitspreekt en mij een stem geeft om te spreken.
Mijn ontwaken heeft vele gezichten getoond; diepte- en hoogtepunten hoewel het raar
klinkt ze zo te benoemen. Ik vind het mooi dat ik mezelf ten diepste heb ontmoet, ook
al deed het hier en daar zeer en was het soms onnoemelijk zwaar. Ontwaken is
uiteindelijk niets dan thuiskomen; waarachtig worden en jezelf ontmoeten. Je komt in
een lege ruimte aan, een onmetelijke leegte waar je de tijd voor zult moeten nemen je
die eigen te maken. Die leegte kan ik niet uitleggen; het voelt, zelfs nu nog, zo af en
toe onwerkelijk. Er speelt zich helemaal niets meer af in mij, je kunt het je niet
voorstellen en dat moet je ook niet willen doen. Verlicht zijn is niet iets waar je je een
voorstelling van kunt maken; het is leeg en vol tegelijkertijd. Jan van Delden noemt
het suizen en dat dekt de lading behoorlijk goed; een soortement van permanent
suizen. Je wordt onmachtig nog ergens bij stil te kunnen staan; alles gaat maar door
en door en daar huist je bewustzijn...in dat doorgaan, steeds maar weer het nieuwe
verkennen dat zich toont en zich afspeelt voor je ogen. Het is energetisch; ik zie het
schitteren voor mijn ogen maar ik kan het niet duiden. Daarom heb ik het onvermeld
gelaten want sommige dingen kunnen simpelweg geen woorden verdragen. Niets is

permanent en substantieel; wat moet je met je gezonde verstand daar nu mee aan ..?
Om te ontwaken moet je niet ergens naar toe, je moet ergens van af. In volle
verwondering aan de voeten van jouw favoriete goeroe zitten brengt je niet waar je zou
willen aankomen. Verlicht zijn is hopeloos in dit onverbiddelijke hier en nu
ronddwalen en de ervaringen van bliss, duisternis, eenzaamheid en nirvana die ik in
het voorgaande heb beschreven zijn niets dan ervaringen die onderdeel zijn van een
illusie die hoop en verwachting creëert en in stand houdt.
Ik heb mezelf afgeworpen, maar zeg nu zelf; jezelf verliezen en niet meer herkennen
als jezelf, hoe doe je dat ? Ik weet het zelf ook niet, ik ken alleen nog maar dit
mysterieuze suizen dat als een mist mijn o zo vertrouwde wereld die ik dacht te
kennen heeft vertroebeld en ergens onvindbaar heeft achtergelaten in een
onherkenbaar niemandsland; wat een waanzinnig proces is dit geweest, maar op het
hele pad van ontwaken zul je je eigen ego nog vele malen ontmoeten en er zijn vele
valkuilen die je zult moeten herkennen en omzeilen...it’s a tricky path. Ik heb mijn
honeymoon-maanden gehad en bliss leren kennen, de donkere nacht waarin ik mijn
draken moest bevechten en uiteindelijk mijn eigen eenzaamheid ontmoet om haar te
kunnen ontmaskeren als volledig stompzinnige en onnodige illusie die ik zelf voedde
en in stand hield. Ik heb ware stilte leren kennen en heb haar meerdere keren
gevreesd en vervloekt om haar bijna beangstigende oneindigheid. Maar ik heb mij
eraan overgegeven, heb me mee laten voeren in die ruimte en ken het nu gewoon als
mezelf, als mijn thuis en het is overal en reist met mij mee.
Het ligt nu achter mij en dat is ook de reden dat ik, wat ik nog zou willen vertellen, wil
afronden. Het kent zichzelf nog slechts als verhaal en hangt rond in de vergetelheid; ik
kan er in elk geval niet meer bij. Verlicht zijn heeft een hele lege component; dat wat
geweest is is geweest en zo gaat het de hele tijd maar door. Er zijn slierten in mijn
bewustzijn die ik herken waarin ik mij hiervan bewust wordt; dat alles zich loslaat en
niets zich meer hecht in mijn bewustzijn. Maar ik kan nergens meer naar terug, in die
zin ben ik het spoor allang bijster….niet omdat het spoor zich niet meer laat zien,
maar omdat ik meereis, het spoor ben en deelgenoot van een oneindig mysterie…

..en zo is het maar net !!

Bijlage 1
(geschreven in de intellectuele roes voorafgaand aan mijn ontwaken, zoals ik die in het
voorgaande heb beschreven; doet wellicht raar aan, ook voor mij als ik nu teruglees,
maar was voor mij schijnbaar nodig om dit proces in te rollen...)
AFGESCHEIDENHEID ALS EXPRESSIE VAN EENHEID
De zon kan niet rechtstreeks worden waargenomen; je wordt er letterlijk door
verblind. Je moet jezelf beschermen tegen haar intensiteit, haar kracht; alleen indirect
ben je je bewust van haar bestaan. Alles wat je ziet is de expressie van de zon, en ook
het feit dat je überhaupt bent is een expressie van de zon; zonder zon geen leven op
onze aardbol.
De zon is de voorwaarde en is tegelijkertijd ook de expressie; net zozeer wij een zon als
afgescheiden object ervaren, zijn wij op aarde, met alles wat is een expressie van
diezelfde zon. De levenskracht van de zon zindert in alles door. Zo is het ook met het
bestaan; net zozeer wij onszelf als een expressie van zijn ervaren, zijn wij het zijn zelf.
Alles telt op tot het geheel, maar is tegelijkertijd het geheel zelf. Niet alleen de som,
maar ook de schijnbare delen van die som; het geheel is aan beide zijden van de
vergelijking het geheel. Dat is de allesomvattende paradox van zijn.
Precies zoals wij in onze dagelijkse realiteit waarnemen; een object wordt gezien in het
niet object en kan alleen in die schijnbare dualiteit gezien worden. Een object,
bijvoorbeeld een huis kan alleen gezien worden ten opzichte van alles wat niet dat
huis is wat ik eenvoudigheidshalve het 'niet-huis' noem. De waarneming wordt altijd
gelijktijdig waargenomen. Zou alles 'huis' zijn dan zou het te groots zijn om te kunnen
zien en zou het niet te definiëren zijn. Voor het Zien van 'huis' heb je 'niet-huis' nodig.
Zo gauw het huis wordt waargenomen, wordt niet-huis waargenomen want definieert
daarmee huis, en is daarmee als waarneming volledig en is de eenheid zelf die als
schijnbare tweeheid tot uiting komt...die altijd gelijktijdig plaatsvindt. Het geheel
wordt altijd waargenomen; in de schijnbare dualiteit van het object. Elk waargenomen
of ervaren object is daarmee altijd het geheel en lijkt schijnbaar afzonderlijk
waargenomen maar is ten allen tijde, door het altijd aanwezig zijn van zijn antagonist
het geheel zelf. Auto-Aanvullen staat altijd aan !! “Huis” en “niet-huis” vinden altijd
gelijktijdig plaats en bestaan niet zonder elkaar...De tweeheid telt altijd op tot
eenheid.
Eenheid/oneness is altijd in alles aanwezig. Er bestaat geen afgescheidenheid ook al
wordt het wel zo ervaren. Het lijkt zo'n enorme paradox; ik ben, ik ervaar mijzelf als
een expressie van zijn, als schijnbaar afgescheiden individu. Maar ik kan dit alleen
maar ervaren doordat zijn antagonist dit aan mij kenbaar maakt, de optelsom is altijd
volmaakt en volledig. De antagonist telt altijd op tot het geheel. Het leven is ten allen
tijde volledig en volmaakt hoewel ik mij schijnbaar alleen maar als deelsom van het
geheel kan ervaren.
Tijdens een stilte-retraite in de Zuid-Duitse bergen kreeg ik een 3D-tekening te zien
met de boodschap dat als je door de tekening heen zou kunnen zien je je ware natuur
zou zien; dat maakte natuurlijk nieuwsgierig. Ik heb me wezenloos gestaard op die
tekening totdat de waarneming als het ware door de tekening heen ging kijken; ik

werd letterlijk de tekening ingezogen. Daar zag ik een kamer met een levensgrote
spiegel, alles in 3D, een beeld in een beeld en ik zag mezelf terug in een andere
dimensie. Zo leek het. 2 Beelden in 1 frame; 2 dimensies die beide tegelijkertijd aan
stonden. En voor altijd aan zijn blijven staan; het kwartje was gevallen. Door zolang te
kijken dat je als het ware niet meer kijkt kreeg ik een blik op datgene wat er altijd al
was: Ik zelf, Het Zelf.
Er is geen schakelaar om het weer uit te zetten, er is geen aanwezigheid in mij die
daar nog überhaupt bij stil staat; het is de knop van eeuwig-aan. Geen weg terug. Je
snapt ineens waarom het liefde genoemd wordt(hoewel ik het niet kan benoemen), en
mijn egootje, die nog altijd als vanouds rondspringt als voorheen, vindt dat een fijne
ervaring en gaat daarmee soms aan de loop. Want waarom zou het een bepaald gevoel
zijn, dat zozeer lijkt op een ervaring die 1-dimensioneel ervaren wordt. Maar hoe kan
ik de diepe ontroering anders benoemen die mij keer op keer bevangt op de vreemdste
momenten. Als niets plaatsvindt, maar alles zo onnoemelijk intiem voelt dat ik tot
tranen toe geroerd kan raken van gewoon-zijn. Dit is wat het is en als je het weet dan
kom je hier aan; niet omdat ik dat weet maar omdat hier het zijn zichzelf kenbaar
maakt en er geen enkele vraag meer is, enkel nog antwoorden. Waar geen bevestiging
mee voor nodig is; dit is de prana (zoals de oude Indiase filosofieën het noemen), de
levensenergie die door alles heen stroomt en leven mogelijk maakt en de
bestaansvorm van zijn is. Eenheid staat gewoon aan; hoeft niet gerealiseerd te worden
en kan vooral niet gezocht of gevonden worden. Maar misschien weet je dat pas als je
niet meer hoeft te zoeken , en dat frustreert wellicht. Het vinden is namelijk niet een
eindpunt maar is de zoektocht zelf; Zoals het waarachtige Zijn zelf; je komt nooit aan,
maar bent ook niet onderweg. Het is een resoneren in Jezelf. Wat je wilt delen en
tegelijkertijd ondeelbaar lijkt is zo moeilijk in woorden uit te leggen;
Zet de auto-focus uit van de camera van je bestaan en zoom uit van je bestaan zoals je
dat ervaart is nog het minste wat ik kan verzinnen, maar hoe frustrerend het ook is;
als je aankomt waar HET is kun je geen zoektocht meer beschrijven.....ook het zoeken
is vinden, alles telt altijd op tot het geheel; waar je ook staat....!!!
Eva Gerlach beschreef heel mooi in haar gedicht KRUIM haar zoektocht naar de
eenheid in haar bestaan, en volgens mij zag ook zij de eenheid in de verdeeldheid van
ons bestaan....

Wat heel is, kunnen wij niet zien, het is
te groot, het past ons niet en niet
in onze hoofden
maar wat aan mootjes, haksel is, verkiezeld,
kruim, gepureerd, verstoven of ontbonden –
al het verdeelde zit voorgoed in ons.

BIJLAGE 2
TERUG NAAR DE FABRIEKSINSTELLINGEN
(geschreven ergens in de eerste maand na mijn ontwaken)
Ik ben gereset; teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Ik herinner mij een moment
dat ik naar buiten keek, naar de overkant bij mij thuis waar een paar bomen staan op
een dijk en dat ik ineens vervuld werd van een waanzinnige euforie; niet het feit dat ik
die bomen zag (die ik al duizenden keren had gezien), maar dat het mogelijk was dat
ik die bomen kon zien. Net of ik een onzichtbare laag over de visuele werkelijkheid
heen zag liggen. Dit was mijn eerste bliss-ervaring. De volgende morgen werd ik
wakker en was alles voorgoed anders.
Vanaf het eerste moment was er ook geen herinnering meer aan hoe het ooit anders
was. Ja, er is wel een database in het archief met al mijn doorleefde belevenissen,
maar de ceremoniemeester die bij al die belevenissen zulke interessante, mooie,
vervelende, leuke of verdrietige verhalen plaatste was schijnbaar met congé gegaan.
Zonder al die verhalen zijn het niet meer dan mentale plaatjes die niet veel meer met
mij doen. Ik kan alleen nog maar het nu, wat zich hier, voor mijn neus afspeelt
werkelijk beleven en dat gaat met een intensiteit die alles te boven gaat. De hele tijd ?
Nee, gelukkig niet; er is namelijk nog het dagelijkse leven wat gewoon doorgaat als
altijd, of er niets is veranderd. En dat klopt ook; er is niets veranderd, maar alles is
radicaal anders....
Het is net of iemand met mijn hoofd heeft gesleuteld; ook mijn lichaam is in volledige
ontspanning. Ik heb mijn hele leven altijd spanning gevoeld in mijn lijf, die in meer of
mindere mate soms ook gezondheidsproblemen veroorzaakte. En nu voelt alles gewoon
zacht, warm en rustig; heerlijk....
Ik merk dat alles weer gaat zoals vroeger, toen alles nog ging zoals de architect de boel
bedacht had. Merkwaardig; ik heb me er een paar dagen mee bezig gehouden op te
letten hoe lang een gedachte blijft bestaan als je die gewoon z'n gang laat gaan. Nooit
langer dan 1 a 2 seconden, heel soms 3. Ook boosheid is een gedachte, duurt net zo
lang en dat is lekker. Het gekke is dat het lijkt alsof er iemand in mijn hoofd zit die op
een DEL-knopje drukt en dan is het weg. Ik heb er een tijdje op gelet en kon de
gedachte “zien” verdwijnen. Niet een langzaam oplossen, maar ineens helemaal weg,
inclusief de herinnering aan die gedachte. Gedachtes komen en gaan, dat is hun
natuur; als er geen kleverige massa is die zich eraan hecht, als er geen ego is, die er
mee aan de haal gaat, dan gaat het schijnbaar zo. Je aandacht gaat net zo; ik kan
ergens mee bezig zijn, afgeleid worden en dan vergeten waar ik mee bezig was. Ik zie
dat ook bij kinderen. Tijd is ook zo iets raars. Ik ervaar het weer als het kind dat van
tijd ook niet veel kan breien, die kunnen zich ook geen voorstelling maken wat twee
week vakantie precies betekent. Ik reed gisteren over een weg waar ik precies een
week daarvoor ook was geweest en het is lastig uit te leggen dat ik wel weet dat het
een week terug was, maar niet precies kon doorvoelen wat een week precies
voorstelde, hoe een week geleden 'voelt' zal ik maar zeggen. Dat was.....raar...

Bijlage 3
“What is enlightenment, no, I mean really, like what is it?”
by Steven Norquist

Many friends and family have been after me for some time to write about my
experience and understanding of this topic. I have hesitated to write about it not
because enlightenment itself is so hard to describe, but because enlightenment tends
to make one quite lazy. Before my change I was a busy beaver, reading and writing
and playing music and sports and really actively getting out there. But after “the
change” as I call it, there was a clear vision of how silly all this activity was and how
much incredible effort is required to perform it.
But before I get ahead of myself let me lay out one basic fact, I am awake. I woke up
about a year ago. I know what I am, what I have always been and what it is
impossible to stop being. Some call this enlightenment or ultimate truth, unity
consciousness, infinite mind and so on. But all those names don’t tell the non-awake
what it is. Even I calling it “the change” is not really accurate because nothing really
changed, yet paradoxically, huge change took place. In simple terms I was once Steve
living his life but now I am the experience of Steve living his life. It is a shift in
perspective. Before this perspective shift occurred I had practiced about three years of
medium intensity meditation consisting of some breath watching, a little mantra
repetition and some light self inquiry Ramana Maharshi style. These techniques were
coupled with an intense desire to find and know the truth. I read everything on
enlightenment I could get my hands on.
After about three years of this I had my first experience of “nonduality” as it is called.
I had just read a passage in Ken Wilber’s “The Spectrum of Consciousness” where he
points out that ordinary awareness is ultimate awareness. This struck a chord in me, I
set the book down and stared at a paper that was sitting on the table in front of me,
after about a minute or two an exciting and frightening thing happened, I
disappeared! By that I mean the middle fell right out of the equation. Normally there
would be Steve over here looking at the paper on the desk over there, now there was
only the experience, “paper” but no Steve over here seeing it. It was clear that the
middle that normally separated the paper from Steve did not really exist, there was
only the experience, “paper.”
Now let me try to make this more clear by giving an illustration.
Imagine as clearly as you can that you enter a large house that you have never been in
before. You feel strange and kind of scared, there is furniture and drapes but no
people. You wander around feeling the creepiness of being alone in this big house. You
go from room to room not knowing what you will find. You start to get nervous and a
little fearful being alone in this big house. You wonder how long it has been empty like

this. In time the sense of the bigness and emptiness of the house starts to weigh
heavily on your nerves. Finally, when you can not stand it any longer a shocking
realization occurs to you, your not there either! Only the experience, “house” exists.
This is how nonduality feels and is the real truth of existence. Remember the question,
“What is the sound of one hand clapping?” Now you know the answer.
You see, with enlightenment comes the knowledge that even though there is much
activity in the world, there are no doers. The universe is in a sense, lifeless. There is
no one, only happenings and the experience of happenings. Enlightenment reveals
that the universe emerges spontaneously. It’s emergence and pattern are perfect in
mathematics and symmetry and involve no chance. Nothing is random, everything
emerges exactly as it has to. There is no random chance, or evolution based on chance.
The universe is perfect, nothing is wrong or could be. There seems to be chance or
unpredictability from a human perspective but that is only because our time frame
reference can not see the universe emerge through its whole life span in a matter of
minutes. If we could see that, then we would clearly see how every event was not only
perfect and necessary but even predictable.
Now lets summarize so far, the universe is perfect, no one exists, yet the experience
“universe” persists. How can this be? Consciousness. Consciousness is aware. If it were
not, then there would be no universe. The very nature of existence implies
consciousness. One can not exist without the other.
There can never be a universe that does not involve consciousness. There are no
universes or dimensions where there is no consciousness. Matter and form would
never arise without consciousness. Universe/Consciousness, Mind/Matter,
Wave/Particle, call it what you will, the reality is that the manifestation, the very
appearance we call the universe, is consciousness.
Now don’t mistake me here, there is no observer. There are no persons in existence
experiencing the universe, but more than that there is no Ultimate Person, God, Mind,
or anything else observing the universe. There is only the experience of the universe
being there with no experiencer.
This seems like a paradox but who cares, this is the way it is. Experience “is,” that is
all, that is the way the universe is, an experience by no one. The universe
spontaneously arises out of consciousness yet at the same time is itself consciousness.
We must lose the idea of matter being observed by something we call consciousness,
that is not true. Some teachers talk of the Witness, the ultimate passive mind that
observes all things moment to moment. This implies some level of separation, a
witness over here watching the universe over there. It’s not like this, there is only the
experience, universe. There is no observer. Even if there were no manifestation the
feeling would be the same. Once again let me make this clear: consciousness is not
aware “of” the universe, consciousness is aware “as” the universe.
Now don’t mistake that last sentence. Don’t think, “Oh yeah Steve, I get it now,
consciousness is not aware of the universe from a vantage point separate from it, like
a disembodied soul, consciousness is instead aware of the universe as one of the

billions of beings in it, like man, or dog, or fish.” No! Such thoughts are false. When I
say consciousness is aware “as” the universe I mean the very act of existence is
consciousness. A carrot is itself consciousness, is itself awareness. There is not carrot
aware of itself as carrot nor disembodied invisible consciousness aware of carrot as
carrot, there is only the experience “carrot” and that is consciousness and that is
enlightenment. There is no observer.
Let’s talk now about how this fits in with human life. All people who do not know
what’s going on believe that they are the people that they are, an individual with
thoughts and desires and hopes and dreams, a body and a house, a wife and a child.
The list goes on but you get it.
Now the truth. Even though the above is happening, it is an automatic machine like
emergence out of Universe/Consciousness and is following a strict nonchance pattern.
More importantly, no one is performing any of the above and Universe/Consciousness
is what is going on.
To make it more clear, stuff is happening but no one is doing it. Emergence proceeds
and consciousness is aware. The unawake person, the person that doesn’t know what’s
going on believes that they are acting, that the human them exists. The reality is, the
body exists, the thoughts exist, the memories exist and that is consciousness and that
is all.
Someone might say consciousness has temporarily mistaken it’s experience of the body
and the body’s memories as a person. But even though that answer may seem to
explain the why, really there is no mistake at all. Universe/Consciousness has never
been confused. The person can fall away at any moment restoring the original state of
matter and consciousness which has never actually been obscured. This happened to
me, but in that happening nothing was lost because there never was a me to lose, only
a confusion to correct that never existed.
Knowing this, I mean really knowing this, not intellectually, but as a direct experience
of everyday life is enlightenment. Now once this is known it is impossible to go back.
Once you have drawn the curtain and seen who Oz really is you can’t cover him back
up and pretend not to know the truth.
So how do we proceed once we know? We let experience manifest unmolested. As has
been said, “The universe is perfect, intervene at your peril.” The enlightened person
never acts. This is the riddle of karma solved, there is no karma, never was, never
could be. There is no reincarnation, how could there be? Who is there to reincarnate?
There are no persons, there is no birth or death, there is ultimately nothing except
Manifestation/Awareness.
99.999% of the spiritual books and teachers out there are completely wrong. They are
wrong for one simple reason, they are not enlightened, they don’t know what’s going
on. So in order to keep the illusion of personality, of the idea that there is something or
someone, they invent stories, or theories, or ideas, wear special clothes, perform
certain rituals and so on. They teach this stuff. But the truth is so simple, it is
laughable.

Now let me make a clear distinction on one point, mystical experience is not
enlightenment. You may have mystical experience, see God, get abducted by aliens,
receive messages from an angel, contact your spirit guides, the list could go on. But
always and forever, no matter what is going on the truth is, every experience, mystical
or ordinary is a happening of Universe/Consciousness.
If I could teach the world a lesson it would be, no matter what you experience always
remind yourself, “There is no experiencer, there is no observer.” If you do this long
enough and often enough you will one day know what’s going on. When that day comes
you will realize nothing has changed, yet everything has changed. It is a feeling and a
knowing. An inescapable falling away of untruth. If you think you know it then you
don’t. When you know it, you do. And when you do know it, no one can take it away
from you.
Some points to clear up. When I said the enlightened person never acts I did not mean
such people sit in a cave and die of starvation and exposure. I mean the body can be
quite active and manifest all manner of good and bad behavior, the mind can be racing
with thoughts and feelings, but consciousness, now enlightened, knows no one is
acting. It is only the universe blossoming forth spontaneously and perfectly.
As consciousness you are more aware of the feelings of the body, physically and
emotionally. You don’t feel these things but you are aware of them because there is no
division between them and consciousness. The Universe and Consciousness are
equivalent, remember the formula, U=C. Also the thing we call personality or ego does
not totally vanish. It can remain intact along with the body. It behaves and interacts
and changes over time like any person would but the enlightened one knows they are
not that ego.
Some schools emphasize the destruction of the ego as the only means of liberation. All
that is really required is the realization that you are not that ego. That the ego really
doesn’t exist, is an illusion of sorts that can be left to it’s own designs. It’s not really
there, but it appears to be there and that is just fine, don’t worry. If the ego begins to
fade that’s ok. Remember, there is no experiencer.
Let me talk briefly about practice. Meditation and book study are useful and can ripen
an individual towards awakening, but the most important thing is to change your
perspective. You must learn to see what is really going on. Understand, in reality
everyone is enlightened, but not everyone knows how to perceive this. The reason is,
enlightenment is so natural, so obvious, that from birth we have become accustomed
to ignoring it in preference to anything else that manifests. Meditation can train you
to still the mind and gain concentration but it will not give you enlightenment. A
radical shift in perspective must occur, the habitual focus of your awareness and your
way of perceiving must be changed.
Study of books will not get you there, you need a shock. The easiest way I know is for
an enlightened person to talk you into this perspective shift. The best books I have
read were the ones that talked you into enlightenment. Feeling experiments such as
the house scenario above are good to help evoke the feeling of enlightenment. Feel

what it is like to not be there. The real breakthrough will come when you “feel” the
truth.
It’s creepy, not blissful or ecstatic. It should scare you, the body should react
defensively, or there could be uncontrolled laughter at how stupid you have been for so
long. It’s like one of those 3D dot pictures, you stare and stare at those dots until bingo
the picture emerges! After that, you can always see it, you can’t unlearn it. The same
with enlightenment.
Basically any practice that can shock you into seeing what is really going on is
acceptable. But understand, you want to know what’s really going on, to feel it, to
contact reality. It shouldn’t take long, a few years at most, less for some. If a practice
or a teacher tells you it will take 10 or 20 years, find a new practice or teacher.
Remember you are your own salvation, ultimately it is you who will wake you up. Any
method that can shock you into seeing what is really going on is acceptable but the
perspective shift must occur.
Let me try to bring some clarity to the subject of enlightenment and morality. It has
been said that enlightenment produces compassion and love and that many
enlightened ones forgo release into Nirvana and reincarnate again and again until all
souls have obtained enlightenment, the Bodhisattva vow and such. None of this is
enlightenment. Enlightenment is not about morality or vows, it is simply existence in
the truth, that is all.
Enlightenment carries no requirements and expects nothing, the universe manifests
and just that is enlightenment. We don’t seek enlightenment to be happy or to give our
lives meaning or to feel bliss or ecstasy. Loyalty to a flag is not enlightenment, love is
not enlightenment, hate is not enlightenment. If you see these as the fruit of
enlightenment then you are wrong. Instead each of these are enlightenment
themselves. Each of these are spontaneous emergences out of and as consciousness.
Action, feeling, creation, performance, love, hate, murder, salvation, compassion, each
is enlightenment itself. There is no doer, no experiencer, only manifestation. This is
the truth, this is enlightenment.
I want you to understand that while nothing ultimately changes, in human terms
much change takes place. This happens because once you recognize what’s going on
the main motivations of life begin to drop away. The level of dropping away is no doubt
unique to the individual but is directly proportional to how much you desire to resolve
into reality. What I mean is that it is possible to be enlightened and still try to retain a
level of unconsciousness in order to interact in human affairs. As time passes this
state will be harder to maintain.
It is similar to suspending your belief when watching a movie. You pretend to believe
the reality of what is going on. You cry with the characters, you laugh with them, you
hope with them etc. You do this for the entertainment, to get your moneys worth. This
is the way real life is with enlightenment. You know there really is no one. You know
that it is just a display, a machine like emergence out of and as consciousness. Yet you
must believe it at some level or you will simply lose the ability to interact in the world.

I can see why some enlightened ones have isolated themselves or become hermits. For
the last year this has been an issue I personally have struggled with. How to know the
truth and continue to interact with the world as if you believe it? You basically have to
employ a little Orwellian 1984 doublethink. You have to pretend to believe while
always knowing the truth. Some things are unavoidable of course, I was an avid
reader but now can barely open up a book. I loved and played the guitar for years but
now have zero interest in picking one up. Even writing these few words is a colossal
effort. The reason is that deliberate effort is an affront to reality where nothing is
deliberate, everything is spontaneous, and nothing at all is going on.
Don’t mistake me here, I have not invented a rule of behavior where I have decided I
must act less because to do otherwise would be an affront to reality, rather the natural
outcome of enlightenment is less and less action, less and less thought. This is a
natural development within the enlightened person. Eventually all action will be
spontaneous and the person will not be acting.
Of course to say this is not ultimately true, because in reality no one ever acts. But
from the human vantage point this is how it plays out. Memory is also a tricky thing,
the memories of your life are still there and can be jogged into awareness but as time
progresses and enlightenment begins to dissolve you, your access to them becomes
more difficult. Your awareness becomes centered in the events of the present as they
manifest, this is natural since these are the only events that actually exist. The person
and the ego are simply dissolving. They don’t really exist but the illusion that they do
becomes less a part of awareness. You don’t remember and you don’t care.
Let me make a point about Zen breath watching. Most people just don’t get it and
most Zen schools don’t make it any easier for students to get it. There are all kinds of
books on Zen meditation, catalogs where you can buy all the cool silk clothes, cushions,
gongs, incense and a host of other aids to Zen breath watching. But once you have all
that stuff and finally sit your butt down, close your eyes and start watching your
breath what exactly are you doing? Why are you doing that? I ask people this all the
time and really piss them off, “Why do you meditate? What are you trying to
accomplish? Why do you watch your breath?” I have never met anyone that has given
me the correct answer.
The reason they don’t know is because they are not enlightened. If they were, then
they might not even meditate anymore, or they might, it would make no difference.
You see, the simple truth that is missed by almost every meditator is this, the act of
sitting there watching your breath is enlightenment. That is all. You are not doing
something to gain something, just sitting there is enlightenment. That still state with
calmed mind, just that is enlightenment, yet that annoying gossip over there
interrupting your meditation, just that is enlightenment and that guy flipping you off
in commuter traffic, just that is enlightenment. There is no doer, no experiencer, no
one who acts. Manifestation emerges, actless, mindless and just that is enlightenment.
People meditate today because it is popular or because they want to have a mystical
experience or just relax. The latter reason may actually be the most legitimate for the

average person. But no one I know says they meditate because they are deliberately
engaging in an actless act, or attempting to resolve a false sense of being into a
beingless existence. And of the many meditators out there, I suspect that the majority
would be shocked if I told them the guy flipping them off in traffic is more enlightened
than they.
The point I’m trying to make and have been trying to make is that enlightenment is so
natural and so easy that any attempt at deliberate practice towards it will get you
farther from it, yet paradoxically, you have never once not been enlightened and no
matter how strained and deliberate your efforts towards it, you never once acted!
So in closing, Enlightenment can be talked about, it can be understood, it is not
mysterious nor does it need to be cloaked in a secret “Boy’s Only” club language.
Enlightenment is the feeling/knowing that no one exists including you and that
everything that happens does so spontaneously and perfectly. Enlightenment is the
feeling/knowing that what exists is Universe/Consciousness, they are the same, U=C.
Existence is itself consciousness and that is why there is something rather than
nothing. This is the real state of things and because it is so natural, so simple and so
obvious, we miss it daily.

Bijlage 4
Ik werd ontroerd, vanmiddag, door een verhaal dat er toe doet; uit een boek dat er toe
doet en mij van begin tot eind raakt. 21 mensen die een terminale ziekte hebben die
vertellen wat, in het zicht van de dood en hun eigen eindigheid, overblijft. Wat Harry
in dat boek met de lezer, met mij, en nu ook met jou, deelt is mooi, ontroerend en heel
echt :

Soms denk ik: het leven is net een puzzel. Alles
past uiteindelijk, de goede en minder goede
gebeurtenissen. Maar ook de vreugde en het
verdriet. Het is net alsof iets de stukjes in mijn
leven bij elkaar brengt, waardoor de dingen
gaan zoals ze gaan. Tot op het laatst. Alles in
mijn leven heeft mij gemaakt tot wie ik ben.
Mijn leven was niet voornaam en ik trad niet
op de voorgrond, maar ik stond er positief in.
Dat klinkt heel simpel, maar misschien is dat
wel het moeilijkste: de kunst om eenvoudig te
leven. Misschien maken we het onszelf onnodig
ingewikkeld. We willen alles weten en door
gronden. Mijn jongens vragen me soms:
waarom? Ik zeg dan: ik weet het niet. Dat is
ook een antwoord. Een prima antwoord zelfs.
Soms is er niet méér om te weten. Misschien
doet het antwoord er ook gewoonweg niet toe.
Iedereen kan elke dag de zon zien opkomen.
Daarvan zo veel mogelijk genieten, is wat ik
in mijn leven heb gedaan. Zo simpel is het.
(Uit het boek: Terugkijk; Verhalen Over Leven van Cecile Vossen en Ringel Goslinga.
Een diep ontroerend boek, ga het lezen …!!)
Zoek de ontroering en maak contact met dat wat echt voelt, wat raakt en er toe doet.
De spirituele zoektocht is maar al te vaak juist een tocht weg van wat ons raakt; wat
te zeer doet. Naar iets beters, mooiers, dat fijner voelt dan dit moment. Ontwaken is al
het echte, dat wat ons raakt en beweegt, omarmen in je leven. Het is geen spirituele
missie. Ontwaken is stilvallen; alles laten voor wat het is. En dat raakt je en dat is
mooi omdat het gewoon echt is. Zoals het leven zich ontvouwt….

Geschreven ergens in de ‘beginfase’; ik trachtte steeds maar weer te snappen wat me
was overkomen en hoe dat toch mogelijk was...
Het lijkt al weer een eeuwigheid; alsof het nooit anders is geweest. De druktemaker
die ik altijd was, altijd een programma in de kop wat er allemaal nog moest
gebeuren......tja, nu zie ik 's morgens wel wat in me opkomt, en stel ik als het even kan
uit tot morgen. Er is geen haast meer; ik heb mij m'n hele leven nog nooit verslapen,
hoewel ik voor m'n werk er vaak midden in de nacht uit moet. Soms met een paar uur
slaap. En nu...al 2 keer verslapen, 's avonds in slaap vallen met het licht aan en boek
op bed. Nog nooit gebeurt, alles gebeurt gewoon zoals het lichaam het nodig acht.
Tja....wat er precies gebeurd is ?
4 Dagen stilte-retraite van Art of Living in het Zwarte Woud die wel weer mooi en
intens waren, maar niet anders dan de voorgaande keren. Het was de 3D-tekening die
Kiran de laatste dag liet zien met de boodschap dat je door de tekening heen kon
kijken en dan je ware natuur zou zien. Dat maakte natuurlijk nieuwsgierig; en na
lang turen en staren werd ik inderdaad ineens de tekening ingetrokken en zag ik een
ruimte met een groot hart. Als symbool voor de liefde die je van nature bent. Een
mooie vergelijking, maar niet wereldschokkend; maar de tekening had iets met me
gedaan...niet direct maar een paar dagen later bij thuiskomst viel er ineens een
kwartje; dat die andere dimensie waarin je je ware natuur ontmoet er gewoon altijd is,
ook wanneer die niet wordt gezien. En dat ze in dezelfde tekening zitten, beide
dimensies; de eenheid en schijnbare tweeheid. Schijnbaar, want als het ego, die
tweeheid is, ineens explodeert en oplost blijkt er altijd alleen maar eenheid te zijn
geweest. Ego is alleen maar het superdunne randje van de zeepbel die van binnen net
zo zeer met dezelfde lucht gevuld is als rondom; de alom aanwezige lucht. Het is het
superdunne, fragiele randje, de blur, die het zicht vertroebelt omdat zij zo mooi glimt
en allerlei prachtige vormen kan aannemen waar de meeste mensen enorm van onder
de indruk raken.
En dan het moment dat het lijkt alsof je alles volledig helder ziet, alsof het leven pal
voor je gaat staan, je hartelijk op de schouder klopt en zegt:”Nou kerel, daar ben ik
dan...!!” Zouden ze dit hebben bedoeld in de Bijbel toen visioenen werden gezien ? Dit
goddelijke gevoel, een immens gevoel van thuiskomen. Alles lijkt ineens zo helder en
volmaakt, alsof verdeeldheid nooit heeft bestaan. Maar ego (=verdeeldheid=lijden) is
natuurlijk nog in alles aanwezig, stilletjes op de achtergrond z'n hoofd schuddend om
zoveel onzin bij elkaar. Dat ziet hij toch echt anders.
Dus besloot ik ego een koekje van eigen deeg te geven. Ik bedacht een mentale
constructie die precies paste bij mijn nieuwe inzichten en waarmee ik ego een hak wou
zetten. Een soort mindfuck net zoals ego dat is. Alles wat je namelijk ziet wordt
gedefinieerd door wat niet datgene is. Het waargenomen huis wordt waargenomen
doordat het gedefinieerd wordt door de omgeving om het huis heen; het niet-huis. Dus
het waargenomen object wordt ten allen tijde tegelijkertijd met het niet-object, de
antagonist/tegenpool, waargenomen. Dit gebeurt altijd gelijktijdig en telt altijd op tot
één. Alle waarnemingen tellen altijd op tot eenheid, en dit was dus ook toe te passen
op alle uitingen van ego die ik waarnam. Dat was de grap; ik zette in mijn hoofd AutoAanvullen gewoon aan en telde altijd op tot één. De verdeeldheid die ego te allen tijde
trachtte te creëren, die de bestaansgrond van ego van nature is, kwam daarmee zwaar
onder druk te staan. Welk verhaaltje of riedeltje zich ook nestelde in mijn hoofd, ik
drukte op de Auto-Aanvul knop en wachtte af. Het verhaaltje/riedeltje werd steeds

korter, loste steeds sneller op, totdat ik dus op een morgen wakker werd en de
ceremoniemeester er de brui aan had gegeven. Geen opgeblazen verhaaltjes meer
tussen de voorstellingen door die alleen maar hoog opgeklopte verwachtingen bij het
publiek en knikkende knietjes bij de circusartiesten veroorzaakten. Alleen nog maar
totale ontspanning, en de mooiste voorstelling ooit gegeven.....let wel; het was maar
een geintje die zich in mijn hoofd afspeelde en die ik als een soort mindgame aan het
spelen was. Ik had er geen bedoeling mee en ik had bovenal geen flauw benul van de
gevolgen die dit uiteindelijk zou hebben...
Ineens wakker worden zonder getoeter en getetter om je heen, maar gezoem;
the natural flow of life.
...
Inzien dat het mooie plaatjesboek dat je van de ceremoniemeester kreeg toen hij je
leven binnenwandelde een iets andere titel behoorde te hebben dan de woorden “IK
EN HET LEVEN” die hij erop had geschreven. Dat je, nu je helderder kijkt, ineens
ziet dat je één letter, maar één letter over het hoofd hebt gezien: “IK BEN HET
LEVEN” en dat staat er nu toch echt heel duidelijk.
…..
Een levensgroot verschil zie ik nu wel in. Met het ego uit het zicht is het centrum
ineens weg, de identificatie valt plots weg en dat is raar. Dat zijn namelijk woorden
die ik in vele jaren satsang en advaita wel hoorde maar die niet bij mij leken te
passen; vage spirituele begrippen. Maar met de ontdekking dat ik niets, maar dan ook
niets controleer in dit lichaam, dat alles precies gaat zoals het gaat en geen
ego(=identificatie=lijden) meer aanwezig lijkt weet ik niet meer wie ik ben. Maar alles
klopt, alles voelt als een eenheid, er is opperste gelukzaligheid, alleen maar blijheid en
dankbaarheid en er is totaal geen noodzaak mezelf te zoeken, te vinden of te
definiëren. Alleen nog maar de continue overgave aan wat is; alleen nog maar
DIT..DIT..DIT
Een mooi en lekker verhaal tot nu toe, want alles lijkt helemaal te kloppen, bliss komt
regelmatig voorbij, geen herrie aan de kop en totale ontspanning. En ook nog
diepgaande inzichten, ik snap ineens alles... Echter niet zonder vallen en opstaan; de
eerste anderhalve weken waren zo intens. De bliss ging zo diep dat ik soms tot tranen
geroerd was. Op de vreemdste plekken; op straat, bij de kassa in de supermarkt,
wherever..Gelukkig is dat nu gestabiliseerd tot een regelmatige zoem die als een soort
ondertoon vaak, niet altijd, het hele lekkere smaakje aan alles geeft. Die ene nacht dat
ik helemaal verward in bed lag en niet meer wist wie ik was, waar ik was. De
allerdikste tranen ooit om 3 uur 's nachts in de woonkamer. Daarna dagenlang het
gevoel helemaal weer kwijt zijn, de verwarring/vertwijfeling.
Tot het moment van totale overgave:OK, IK BEN HET KWIJT, SO BE IT !!!
100% overgave aan het besef dat het weg was............
En ik was weer terug: het leven/de essentie liet zelf zien wat nodig was om weer als
eenheid ervaren te worden. De poort naar de Eenheid=Overgave was geopend:
OVERGAVE. De weg naar OVERGAVE is OVERGAVE. De paradox van Zijn;
Aankomst=Vertrek=Aankomst. Je komt nooit aan, maar bent altijd onderweg. Je moet
je overgeven aan het Nu=Overgave=Eenheid=Liefde.
Een continue proces in de leegte waarin je geen begin of einde kunt bespeuren.

Bijlage 5
(ook uit de eerste maand na mijn ontwaken geschreven; zoals ik al zei, ik schreef maar
en schreef maar…)

Alles wat is, is de stroom van leven. In die stroom bestaat de mogelijkheid je daar
werkelijk bewust van te worden. Of niet. Het zal aan de wording van zijn niets
veranderen. Het energetische ontstaan van dat wat is wordt in alle
verschijningsvormen zichtbaar en voelbaar. Is voor alles en iedereen gelijk, is in alles
en iedereen volledig aanwezig. Ook de wens om dit daadwerkelijk te kunnen
doorvoelen; wat in ontelbare wezens op onze planeet aanwezig is. Voor velen als een
gehoopt eindpunt van al het lijden. Helaas is er geen eindpunt van het lijden; slechts
het besef van lijden is het lijden. En zelfs dat is niet werkelijk lijden....

Er bestaat geen ontwaken uit het lijden, hoewel door velen hiernaar gezocht wordt.
Het enige wat schijnbaar gevonden zal gaan worden is de gehoopte bevrijding uit een
illusie. Die illusie was nooit waar. Dat is wat schijnbaar ontwaken laat zien. Het is
lekker, heel lekker als het illusoire individu daadwerkelijk doorvoelt hoe het werkelijk
zit en oplost in de stroom van leven. Die stroom trekt zich daar niets van aan. Alles
gaat door, en door, en door; zonder begin, zonder eind....en zonder dit illusoire
individu.

Het werkelijke verhaal van dit zijn kent geen keerzijde; het is geen munt met twee
kanten. Elk oordeel is een vorm van zijn en al ons (moralistisch) denken en handelen
is aangeleerd gedrag, dat, vanuit de eenheid die eenieder bij geboorte reeds is,
ingeschonken wordt als gewenst sociaal gewenst gedrag; dat wat past in een bepaalde
culturele zetting.

Het is niet zo dat, als je 'schijnbaar' ontwaakt bent, een ethisch handboek in handen
gedouwd krijgt die liefde en compassie voorschrijft. Als elk oordeel wegvalt zul je
gelijkmatig compassie voelen voor dader en slachtoffer. Beide zijn slachtoffer, maar
tegelijkertijd ook welkom geheten doordat ze zijn zoals ze zijn. Elk oordeel dat nog
vorm neemt op individueel vlak stroomt mee in de levensstroom die alles mogelijk
maakt en alles is. En alles gelijkmatig liefheeft, als zichzelf....

Als weerstand tegen dat wat is wegvalt, wordt je als vanzelf wakker in compassie wat
met de naam 'stroom des levens' al eeuwig dit waanzinnige spektakel mogelijk maakt.
En val je vanzelf stil.....de stille ruimte die alles is.

Bijlage 6

HET HIER EN NU....

Het hier en nu is niet een werkelijk iets; geen hier ten opzichte van daar en geen nu
ten opzichte van toen. Er is niets dan dit en dat noemen we dan maar het hier en nu.
Hier en nu klinkt ook vrij statisch waar de werkelijkheid zelf een niet aflatende flow
van beweging is die nooit en nergens stilstaat. In iets dat wel volledig stilstaat...De
achtergrond waarin alles plaatsvindt kent in zichzelf geen tijd en ruimte en is de
roerloze schepping van waaruit alles kan en mag zijn. Niets is statisch in dit immense
universum; er is niets, maar dan ook werkelijk niets dat ooit stilstaat.

Er is tegenwoordig veel aandacht voor mindfulness en aanverwante stromingen,
waarbij de aandacht gericht is op het aandachtig aanwezig zijn in het hier en nu; door
middel van oefeningen . Maar er bestaan geen oefeningen waarmee je in het hier en
nu kunt komen, het zijn slechts oefeningen om voor heel even de onrust in je hoofd stil
te krijgen totdat het geroezemoes van voren af aan begint. Neemt trouwens niet weg
dat het heilzame oefeningen zijn die ik iedereen kan aanraden omdat ze een weldadige
rust kunnen geven.

DIT staat altijd aan of je je er nu bewust van bent of niet. De enige sluier die in de weg
kan staan is onbewuste ruis (=ego) die een soort waas over de werkelijkheid lijkt te
leggen. Wat slechts een waanbeeld in je hoofd is zonder enige werkelijkheidszin. Dit is
echter alleen te doorzien als ego volledig wegvalt. Dan valt alles op z'n plek en wordt
onmiddellijk gezien wat werkelijk gaande is. Er is geen pad of oefening die ego kan
doen verdwijnen maar er is altijd een pad naar bevrijding van het ego. Het lullige is,
dat, als je een gelukkig leven leidt met liefhebbende mensen om je heen, fijne dingen
om te doen, leuk werk of vrijetijdsbesteding, er niets in je is dat uit die werkelijkheid
weg zou willen. Daar is ook geen noodzaak voor; je bent tevreden en gelukkig; alleen
leef je onbewust in de overtuiging dat al dat geluk in al die voorwaarden ligt die je
gelukkig maken. Niets mis mee...tot er iets wegvalt. En nog iets. En het besef begint te
dagen dat geluk toch niet in al die voorwaarden zat waar je daarvoor nog zo heilig van
was overtuigd.

Het pad naar bevrijding van het ego begint vrijwel altijd vanuit een diep intuïtief
voelen dat er iets niet klopt, dat er meer moet zijn, dat je het gevoel hebt jezelf niet
echt te zijn. En soms stuurt het lichaam/ de ziel zichzelf naar een uitweg uit een
werkelijkheid die het lichaam ( en de psyche) niet meer aan kan. Er zijn genoeg
verhalen bekend van bekende verlichte mensen die vanuit een diepe persoonlijke
crisis tot ontwaken kwamen. Maar meestal beginnen mensen een spirituele zoektocht
vanuit een onvrede met hun persoonlijke leven en gaan het zoeken in de kennis die
door een veelvoud aan verlichte mensen op deze planeet wordt gedeeld in ashrams,
satsangs, spirituele leerboeken en het internet. Whatever; ik heb het allemaal gedaan.
Met mate, maar toch....

Het heeft de ruis bij mij niet weggenomen. Ik zou haast zeggen dat de ruis juist
toenam omdat ik na een paar jaar merkte dat ik geluk begon te vinden in het zoeken.
Het werd iets waar ik een soort van status aan dacht te ontlenen, iets waar ik blij van
werd, wat me een soort van identiteit verschafte. Het geluk bevond zich uiteindelijk
nog steeds buiten mijzelf, hoewel ik er natuurlijk wel blij van werd als ik weer naar
satsang was geweest en er weer eens niet veel van snapte. Maar ik was geweest en op
weg naar.....tja, naar wat ? En begrijp me niet verkeerd; ik raad iedereen aan om naar
satsang te gaan, het zijn niet voor niets bijeenkomsten in waarheid wat de letterlijke
betekenis van satsang is. Wat ik uiteindelijk wil aangeven, en waar ik hierboven mee
begon ben, is, dat hoeveel satsangs je ook zult bezoeken, bevrijding van het ego iets is
wat je niet kunt vinden, maar uiteindelijk altijd zichzelf zal laten zien; vanuit zichzelf.
En je zult nooit weten waarom jij het toen en daar hebt gezien. Het doet zichzelf en
ego lost op. Weg, en je hebt geen flauw idee hoe dat in vredesnaam mogelijk is
geweest. Of waardoor....en vanaf dat moment heb je ook geen flauw benul meer hoe die
ego-illusie jouw leven decennialang heeft verziekt. En met ego verdwijnen trouwens
nog heel wat andere dingen waar je niet vaak over hoort of leest. Je zelfbesef, het
herbeleven van je herinneringen, het hechten aan toekomstplannen, je gehechtheid
aan materiële dingen. Maar ook, (hoezee.. !!) de mogelijkheid te blijven hangen in
boosheid of irritatie, je behoefte aan input van buitenaf om je fijn of gelukkig te voelen,
en bovenal je trauma's. Je leeft bij de dag, met een grote mate van tevredenheid ook al
gebeurt er hoegenaamd niets. Zorgen over de toekomst vallen weg en het verleden is
iets waar je niet veel meer mee hebt. Alle tijd voor wat zich nu en hier afspeelt, wat
het ook is....in alle rust; en als die rust....

Bijlage 7
13 oktober 2013

beste Birgit,

Satsang gaat over zelfonderzoek. Het eerste en allesbepalende onderzoek is de vraag
die je jezelf moet stellen wat je precies wilt. Op de heenreis gisteravond hadden we het
over de ultieme behoefte aan zelf-actualisatie zoals psychologen dat hebben
gedefinieerd. Veel zoekers interpreteren dit als een uitnodiging om een uitweg te
vinden uit de drukte van het dagelijkse leven; de pijn, de zorgen, het vooral niet willen
van een geest die alles lijkt te domineren en interpreteren. Het werkelijke onderzoek
is geen uitweg, geen escape van wat zich laat zien. Het werkelijke vinden van jezelf en
daarmee bevrijding is geen uitweg; het is het werkelijke aangaan van wat zich
aandient. Werkelijk zelfonderzoek is de ultieme vorm van zelftherapie, om, als je
werkelijk vanuit je hart kijkt, het geen therapie is om ergens vanaf te komen, maar
een weg die je heel maakt zoals je waarachtig bent. Het is een weg die je losweekt van
alles wat zich in je genesteld heeft wat vrij wil zijn. Elke emotie, elk trauma, elke
beweging die ooit in jou vast is gaan zitten wil als allerdierbaarste vriend gezien
worden, volledig gezien worden en uitvliegen in de oneindigheid. Het is heel, heel diep
naar binnen gaan en daar de ruimte en de onvoorwaardelijke liefde in jezelf te
ontdekken.

Als je werkelijk, vanuit het diepste van je ziel, vanuit een innerlijk weten dat je alles,
alles zult gaan zien, en je je werkelijk overgeeft om volledig op je bek te gaan; pas als
je je hele ziel en zaligheid overgeeft aan Dat wat is; pas als je bereid bent om volledig
naakt en onvoorbereid onderuit te gaan en niets meer uit de weg zult gaan...pas dan,
pas dan zal de Onvoorwaardelijke Diamant in jezelf opengaan en je meenemen en
beschermen op de ware zoektocht. Pas als je weerloos platgeslagen op de grond ligt zal
een onvoorwaardelijke en betoverende liefde zich in je openbaren die je meeneemt op
een reis die zo vol, zo liefdevol, zo ontroerend en betoverend is dat je zult gaan inzien
dat alles wat je platgeslagen op de grond heeft doen belanden een illusie was; iets wat
was, wat is gezien en je liefdevol verlaat. Verlichting is geen excuus om niet te leven;
verlichting is een uitnodiging om volledig dat te zijn wat je waarachtig bent...een
volledig, volwaardig, transparant en liefdevol wezen dat grenzeloos rond suist in een
mysterieus vacuüm van ontvangen en loslaten. Kernwoord is te allen tijde loslaten;
alles komt en gaat…

Het navolgende heb ik vorige week in bliss geschreven en wil ik je nog meegeven:

“...7 maanden geleden brak er iets in mij; het vlies van de begoocheling van een
onwerkelijk bestaan dat alleen maar heen en weer leek te rennen van iets weg of naar
iets toe. En hoe harder je hebt gerend, hoe harder je hebt geprobeerd je weg te vinden in
dat vermoeiende bestaan waarin je uiteindelijk alleen maar steeds weer en steeds meer
van jezelf wegrent, hoe langer het pad om weer volledig tot stilstand te komen bij jezelf.
De remweg laat alles nog één keer zien, zoals je wel hoort van mensen die de dood in de
ogen hebben gezien. Dat hun leven zich aan hen voorbij leek te trekken. En ook ik zie de
dood in de ogen, de dood van mijn zelfgecreëerde onwerkelijke zelf. Wie ik dacht te zijn
trekt langzaam uit mij weg, soms onhoorbaar stil, soms hartverscheurend pijnlijk. Ik
zit vast in deze betovering, het doet zichzelf en laat geen uitgang zien omdat er geen
uitgang is. Omdat dit de uiteindelijke werkelijkheid is die alles mogelijk maakt en alles
is. Er is niets dan dit. En het weet precies welke snelheid ik aankan om te wennen aan
deze nieuwe vorm van zijn die zo oud is als dit moment; het vormloze suizen van de
oneindigheid. Maar wat ik zie, wat ik hoor, wat ik beleef gaat nog gewoon door alsof er
nooit iets veranderd is. Alleen nu grenzeloos, zonder inmenging van wie of wat dan ook,
zonder centrum dat nog leest, hoort of beleeft. Alles doet zichzelf en wordt gedragen en
is doorgrond van die betoverende zindering. Die ik niet hoef te zien, te horen of beleven
om haar te kennen. Het is hier gewoon stil en vredig en dat is eindeloos, grenzeloos en
zo is het goed en ik hoef hier niets meer te kennen. Ik ben hier het kennen zelf….

Bijlage 8
In Frankrijk heb ik Leo ontmoet, een oudere man die ergens op een heel mooi landgoed
in Frankrijk woont; we hadden direct een klik en hebben veel gepraat over nondualiteit en ontwaken. Als hobby vertaalt Leo alle boeken van Krishnamurti in z’n vrije
tijd. We hebben lange tijd met elkaar gecorrespondeerd via de mail over non-dualiteit
en ik vond in Leo een klankbord om het verhaal van mijn eigen ontwaken te kunnen
delen. Uit de correspondentie heb ik enkele brieven uitgezocht die ik hieronder deel.
beste leo,

In je vorige bericht schrijf je : als je in het moment leeft en je ervaringen volledig
beleeft, zonder weerstand of vooringenomenheid, blijven er geen sporen achter. Wat ik
meemaak wordt wel de bhakti-weg genoemd; de weg van het hart. Heel mooi bezongen
door kirtana van wie jij een cd hebt gekopieerd van mij toen ik in frankrijk was; an
arrow piercing through my heart. Zo voelt het echt; vanavond nog en dan kan ik alleen
nog maar de tranen van ontroering wegpinken. En waarom ? Ik weet het niet, ik zit
alleen maar in die ontroering waar het zo fijn toeven is. Wat ik wil zeggen is, dat het
leven in het moment, niet een moment is. Als in mij die poort zich opent dan voelt het
als iets oneindigs, de eeuwigheid wellicht. Er is dan geen bewustzijn heel bewust van
zichzelf en het is geen zijn zonder weerstand of vooringenomenheid; er is dan geen
kennen van weerstand of vooringenomenheid, er is niets anders dan het komen en
gaan van dingen, gevoelens, gedachten, ideeën, noem maar op. En het grote mysterie
is uiteindelijk dat, hoewel het oneindig groot en uitgestrekt lijkt en aanvoelt, het toch
kleiner is dan het allerkleinste moment. Dat Wat Gebeurt is namelijk zo klein dat het
intellect geen kans krijgt invulling daaraan kan geven. Uiteindelijk is verlichting niets
anders dan het leven zonder interpretatie van dat leven; onvoorwaardelijk leven in de
flow of life.

Awel: ik ben niet van plan jouw een les in advaita te geven, al het voorgaande zal voor
jou ook al wel duidelijk geworden zijn. Wat mijzelf betreft sinds ik terug ben uit
Frankrijk; de eerste week was de betovering, zoals ik het noem, weer heel erg
aanwezig. Tot het moment waar ik al een tijdje op heb zitten wachten. Terugkomen bij
jezelf betekent namelijk dezelfde weg terug als je gegaan bent en je komt op die weg
alle demonen tegen die zich in je genesteld hebben. Alleen nu zonder verhaal; alleen
nog maar de intensiteit van het gevoel. En dat is een strijd, het is namelijk heel
verleidelijk in het verhaal dat erachter ligt te kruipen. Dat gebeurt gewoon en dan is
het alle hens aan dek. Dan laat alles zich zien, je allergrootste angsten, de allerdiepste
pijn maar nu alleen nog maar om te doorzien dat dat nooit door iets buiten jezelf daar
in is gestopt. Dat die buitenwereld er nooit geweest is. En als ik het zo beschrijf aan

jou dan klinkt het heel afstandelijk en wellicht mooi filosofisch maar ik kan je zeggen
dat het geen pretje is. Dat het geen kinnesinne is, maar ik kan hier niet meer uit. Ik
kan dit niet meer omdraaien; en dan is het fijn dat er zo af en toe toch weer momenten
zijn, zoals vanavond, dat er een engeltje is die mij dan toch zo af en toe moed toestrooit
in een wolk van bliss. Dat houdt me op de been.....
groetjes
harjan

beste leo,
onze geest zoekt bevrediging op zijn zoektocht naar rust, maar wij zoeken die
bevrediging met onze geest. ..die van zichzelf zoekende is ....daar is die rust nooit te
vinden. Het vinden van rust ligt niet in de zoektocht naar rust maar in het
onderzoeken van de onrust. En die onrust willen, weten dat die onrust zichzelf doet en
dat jij daar niets mee van doen hebt. Ik ben toeschouwer geworden; dat is het. Dat is
alles. En als in dat spel de geest onrustig is en van alles wil en mij van alles wijs
maakt, dan kijk ik toe. Het is nu 8 maanden geleden dat dit zichzelf deed bij mij; dat
een onzichtbare verschuiving zich openbaarde diep in mijzelf. Sindsdien heeft het vele
gezichten laten zien, maar dit waren geen gezichten van dat wat is. Steeds weer en
steeds meer laten de schillen van het onechte zijn zich los en laten steeds weer en
steeds meer zien wat werkelijk is.

beste leo,
ik ben niet zo heel goed in het vertellen van hoe het nu werkelijk zit; zo gauw ik begin
te vertellen neemt het verstand het over. Die het in mijn geval langzaamaan wel
begint te snappen. Maar zo gauw ik vertel, of bij andere mensen ben, dan gaat het
verhaal zich al gauw heel belangrijk voelen. Maar het is het voelen; het voelen van die
glans die alles vorm geeft. Ik ben bevangen door iets dat zo ontroerend is, dat zo'n
diepe ontroering in mij losmaakt, die ik zo volledig wordt en ben. Waar ik zo volledig
door wordt opgenomen. Dat kan ik aan niemand uitleggen en daarin kan ik mij heel
alleen voelen. En dat is het mysterie dat is; geen enkel verhaal dat je ooit dacht te
geloven heeft realiteitszin. Het werkelijke zijn spiegelt je niet een mooi verhaaltje voor
om te zijn, het neemt je mee en laat je zijn..…
gewoon zijn...
groet
harjan

beste leo,
Nisargadatta heeft ooit gezegd dat het onderzoeken wie je werkelijk bent het enige
onderzoek is dat er werkelijk toe doet. Je hebt maar 1 leven om dat te doen; er is niets
mooiers, niets betovenders dan alle weerstand te kunnen laten vallen. Er hoeft maar 1
moment plaats te vinden dat het inzicht zichzelf ineens laat zien en dan hoef je niets
te laten vallen. Zo gauw het werkelijk duidelijk wordt en het ego (=weerstand)
doorzien is dan zal de rest vanzelf gaan. Dan is er ook geen weg meer terug. De
eenzaamheid de ik beschrijf en ook het proces dat zich zo af en toe pijnlijk laat zien en
voelen kan afschrikken als ik dat zo benoem. Dat snap ik wel. Maar voor de meeste
mensen zal diezelfde pijn en eenzaamheid altijd al op de achtergrond een rol spelen bij
de keuzes die je maakt, de mensen die je uitkiest, de richting die je gaat. Ongemerkt is
het een sluier die over een groot deel van de mensheid ligt, waardoor je nooit aankomt
waar je werkelijk wilt zijn. De prijs is hoog, maar de beloning is de ontdekking dat het
paradijs hier en nu voor iedereen aanwezig is. Niet in een leven na de dood, maar in
en om je heen.

Ik heb jou echt leren kennen als iemand die veel wijsheid in zich heeft. Vanuit passie
en overtuiging heb jij veel belangrijke keuzes gemaakt in het leven. Dat is de weg van
het hart die jou ook op Sablou heeft gebracht. Jouw mail van gisteren raakt meerdere
keren de kern van waar het uiteindelijk om gaat, en ik wil daar graag iets over
zeggen. Ik zie een bepaalde helderheid en ik wil je uitleggen waarom dat zo is. Op
onverklaarbare wijze is er 8 maanden geleden een moment geweest dat de mist, die we
ego kunnen noemen, bij mij weggenomen is. Alsof het gewist is. Ego schept een niet
bestaande realiteit in ons denkvermogen. Niet dat bij mij ego volledig uitgewist is
trouwens, maar de kracht van die mist is heel erg gering. Het wordt direct duidelijk
dat dit niet iets is dat ik heel goed gedaan heb en dat ik nu heel wijs geworden ben.
Het is niets anders dan dat de helderheid van dat wat is en altijd al was zonder die
mist gezien wordt zoals zij is : helder !! Er is simpelweg niet meer een
ceremoniemeester in mijn hoofd die aan 1 stuk door verhaaltjes maakt van dat wat
gebeurd is, dat wat gebeurt en dat wat nog zou moeten gebeuren. Er is alleen nog
maar dat wat gebeurt, wat wel of niet een emotie oproept, die emotie wordt doorvoeld
(wat meestal maar kort duurt) en dan is het gewoon klaar. Wat direct duidelijk wordt
is dat dat wat gebeurt geen verhaal van zichzelf heeft. De emotie die het oproept komt
vanuit het onbenoembare niets tot leven en ontstaat niet door die gebeurtenis maar is
een reactie op iets wat in jezelf getriggerd wordt. En dat heeft bijna altijd te maken
met pijn of angst uit het verleden, of verwachtingen of oordelen over hoe iets zou
moeten zijn. Wat daar door ego is opgeslagen in jezelf. Wat in de loop van eenieder zijn
leven is toegevoegd aan onze natuurlijke staat van zijn; het onbedorven kind in ons
dat volledig uit liefde bestaat. Wat in de loop van ons leven is toegevoegd is niet wat
we werkelijk zijn, maar die toegevoegde waarde beïnvloedt en stuurt praktisch alle
handelingen in de rest van ons leven. Zo wordt elke handeling van elk ander persoon

beïnvloedt door die toegevoegde waarde, het ego, dat daar een bepaald waardeoordeel
bij schept. Zo gauw gezien wordt dat ego een illusie is, zul je gaan zien dat geen enkele
handeling een oordeel in zich draagt, er is slechts een handeling. En dan zul je
uiteindelijk zien dat wat het veroorzaakt aan pijn, verdriet of angst in jezelf slechts
gevoelens zijn die zich diep in jezelf genesteld hebben die daar al zaten. En niks met
die handeling van doen hebben. Wanneer je diep in jezelf kunt zien dat dit pijnlichaam
vrijwel alle handelingen en reacties en oordelen stuurt, vanuit het inzicht dat het ego
een illusie is en daaraanvolgend het pijnlichaam door een illusie is opgebouwd,
tja....dan heeft het pijnlichaam geen houvast meer om zichzelf in stand te houden. En
gaat zichzelf genezen. En dat gebeurt bij mij. En dat is zo af en toe wel pijnlijk en heb
je zo af en toe het gevoel op een soort afgrond te staan, maar omdat zich er geen
illusoir ego meer mee bemoeit hebben de emoties ruimte om zich te laten voelen en
stromen ze door mij heen en laten mij los. Dat werkelijk doorvoelen is pijnlijk,
confronterend maar altijd dragelijk omdat het in openheid gebeurt en het duurt nooit
langer dan nodig is. Dit is gewoon voelen wat is; het werkelijke lijden is het lijden aan
het ego dat bij sommige mensen een leven lang kan duren. Er is maar 1 vorm van
lijden en dat is weerstand tegen of angst voor werkelijk voelen. Emoties doorvoelen is
gewoon iets wat hoort bij de constitutie van dit lichaam om altijd weer bij het
middenpad van het leven, het werkelijke zijn uit te komen. Ontwaken is niet iets dat
heel erg verheven is of spiritueel maar is simpelweg de puurheid van dat wat is zien.
En vanuit het wegvallen van ego, dat zelfbesef is, volgt al het andere. Je ontdekt
direct, vanaf het eerste moment dat ego is doorzien, dat er geen zelfbesef meer in je
zit. Je krijgt een doorvoelen van eenheid, maar eenheid kun je niet werkelijk zien.
Vandaar a-dvaita; geen twee, want dat kun je en zul je gaan zien. Je ziet dat alles wat
gebeurt en ervaren wordt uit het niets in je opkomt en verdwijnt. En de ervaring van
bliss die je wel of niet voelt, is niets anders dan de onmetelijke energie die ego heeft
opgeslurpt en nu vrij gaat stromen.

Poeh, dit is alweer een heel verhaal geworden en ik wil ervoor waken jou de les te
lezen. Dat is natuurlijk niet aan de orde, voor mij is het fijn om een klankbord te
hebben om wat ik nu zie en ervaar te kunnen delen. Kijk, non-dualiteit kun je slechts
ontdekken door de dualiteit te ontrafelen. En dan is er niets mis met het luisteren
naar een spirituele gids, maar elke gids zal je altijd terugwijzen naar jezelf; naar
zelfonderzoek. Om bij de grootste paradox uit te komen die zelfonderzoek je laat zien;
pas als je diep bij jezelf naar binnen gaat en bereid bent alles te willen zien zul je
ontdekken dat er geen persoonlijk zelf is en dat alles eenheid is.

lieve groet
harjan

