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VOORWOORD
Hoewel ik het afgelopen jaar mijn boek ‘mijn reis door niemandsland’ heb geschreven,
dat gaat over mijn proces van ontwaken, voel ik nog steeds dit onbedwingbare in mij
dat zich uit mij weg wil schrijven. Ik kan het nog niet laten merk ik al wel. En ik ben
er ondertussen al wel achter dat ik die aandrang moet volgen, dat het me niet met
rust zal laten tot ik het punt zal vinden dat ik uitverteld zal zijn; dat het verhaal zich
uit mij weggeschreven heeft. Ik weet voor mezelf dat het voor mij onderdeel is
geworden van de transformatie die ik doormaak; dat ik onbedoeld schrijver ben
geworden zonder ooit aspiraties in die richting te hebben gehad. Zonder ook maar
enige specifieke talenten op dit gebied trouwens, ik schrijf vooral vanuit het moment
zonder vooropgezette ideeën of concepten; mijn muze geeft de richting aan en ik volg
niet anders dan gedwee.
Ik heb heel erg lopen zoeken naar een vorm van schrijven die mij past, die goed voelt
en van waaruit ik precies kan vertellen wat ik schijnbaar zo nodig nog van me af moet
schrijven. Het proces van ontwaken is een transformatie die je doormaakt van waaruit
je op een nieuwe, niet aangeleerde manier, de wereld tot je neemt die zich in en om je
heen ontvouwt; het perspectief verandert en verplaatst zich, weg van het persoonlijke
verhaal dat tot dan toe het persoonlijke leven heeft gedomineerd en gedirigeerd. Nu
zijn er al onnoembaar veel boeken geschreven en verhalen verteld door mensen die
deze transformatie hebben ondergaan, en iedereen deelt en vertelt zijn/haar verhaal
op zijn/haar eigen manier. Ook ik heb mijn eigen stijl van vertellen die ook mij nog zal
gaan verrassen; ik heb geen vooropgezet plan van schrijven maar voel al wel de
richting die het op wil gaan en die bij mij net zo zal passen als de vingers die het vorm
gaan geven. Voor mijn ontwaken heb ik veel bijeenkomsten bezocht en spirituele
boeken gelezen die gingen over verlichting en uiteraard deed ik mijn best te begrijpen
waar het over ging met, natuurlijk, de hoop dat het mij ook zou overkomen. Maar
verlichting gaat over eenheid, het non-duale ondeelbare zijn, wat wel de Bron, God of
Dit Ene genoemd wordt, en vanuit de menselijke eigenschap die deelt en verdeelt, het
ego, is dit niet te zien of te begrijpen. Het is belangrijk te snappen dat waar het
werkelijk om gaat niet te begrijpen is; het intellect is niet de weg naar bevrijding, zelfs
niet wanneer het ego, via het intellectuele pad, tot stil zijn is gedirigeerd. Ware
verlichting is een levende werkelijkheid die zich in je manifesteert en gaat niet over
het ego stil krijgen, maar over het versmelten in stilte; jezelf verliezen, loslaten en de
eigenschap verliezen die stilte definieert. Het is een bevrijdend maar ook emotioneel
proces en ik ga vertellen wat dit voor mij heeft betekend; wat het is om te ontwaken,
wat het verandert aan perspectief waarmee ik de wereld en het leven om me heen nu
gadesla en tot me neem. Ook wil ik delen wat ik nu zie en hoe ik intuïtief, diep van
binnen uit, dit ondeelbare ervaar en hoe het kan en waarom het is dat ik weet wat er
te weten is, ondanks het feit dat, wat ik ook zal gaan delen met mijn nog onbestaand
lezerspubliek, dit onkenbaar en ondeelbaar is. Uitgangspunt blijft mijn eigen
persoonlijke verhaal en beleving, hoewel en ondanks dat het persoonlijke verhaal
oplost en verdwijnt in het licht van bevrijding. Maar juist door dicht bij mezelf te
blijven wil ik dit verhaal tastbaar maken, bereikbaar en toegankelijk voor wie dan ook
maar interesse heeft het mysterie van het leven te omarmen en doorgronden.
Bevrijding of verlichting is namelijk minder ver van je verwijderd dan je zou
vermoeden en het is al zeker geen ingewikkelde materie. Want wat ontwaken mij

boven alles heeft laten zien is wel dat het leven van een verbijsterende eenvoud
doorstraald blijkt te zijn.
Verlichting is door de hele mensheid heen al de ultieme heilige graal waarnaar op zeer
uiteenlopende manieren koortsachtig wordt gezocht. Door de hele geschiedenis van de
mensheid heen worden de roergangers van de grote religies en geloofsstromingen
aanbeden als ware het goden of zonen daarvan, maar zij zouden er hartelijk om lachen
zouden ze kunnen zien hoe hun boodschap verkwanseld en toegeëigend is door
onwetende zielen. Het is het zien van, en daarmee het spreken over datgene dat altijd
aan de gang is; niet iets nieuws, geen sub-werkelijkheid naast de werkelijkheid zoals
die tot ons komt..geen religie of geloofsstroming die slechts de gelovigen daarvan
toebehoort. Alles dat nodig is is stil vallen en stil zijn; een basis-eigenschap die als
grondtoon des mensen eigen is. Het is niet zo spectaculair als door velen wordt
gedacht en gehoopt; de meeste mensen zijn echter zo ver verwijderd van hun eigen
innerlijke stilte dat het in het moment van ontwaken als nieuw, fris en ronduit
spectaculair wordt ervaren. Zo was het in elk geval wel voor mij. Die stilte herbergt
een mysterie en daar zal uiteindelijk dit verhaal over gaan. Stil vallen en stil zijn is
bijzonder helend en brengt je terug bij jezelf. Die stilte is niet te vinden; zij huist vanaf
het allereerste begin al in eenieder van ons. Dit is dan ook waar de zoektocht naar
gericht dient te zijn, naar binnen gekeerd want daar huist de stilte en in die stilte
bevindt zich de bevrijding van onnodige ballast die zich hecht in een doorsnee bestaan
van het individu. Het individu, de persoon die we denken te zijn, is tenslotte niets
anders dan het Franse woord l’individu’ ons al zolang verteld: het onverdeelde. En
hierbij past heel mooi de tekst van van Nyoshul Khen Rinpoche; een meditatie die ik
thuis regelmatig doe
Rest in natural great peace
this exhausted mind
beaten helplessly by karma
and neurotic thoughts
like the relentless fury of the
pounding waves
in the infinite ocean of samsara
really you’ll see
that finding that rest
that comfort and ease to just let go
to just naturally be.
Then you see the mind is quietly settled
just like a glass of muddy water;
if you don’t stir it the dirt will slowly settle.
In the same manner, if you let the mind be
in the spacious ominess
slowly the confusion of the turbulence of thoughts and emotions settles

A QUIET MIND
Ik vind het op z’n Engels gewoon mooier klinken, denk ik. Whatever...verlichting
houdt niets anders in dan dat de geest tot rust komt. En pas als het gebeurt ontdek je
dat het heel natuurlijk aanvoelt; dat dit de staat is waarin je volledig bent zoals je
hoort te zijn. Zoals het ooit was; in die zin is het een feest der herkenning. Maar zoals
in mijn vorige boek al uitvoerig naar voren is gekomen is het proces van ontwaken,
zoals het voor mij in elk geval was, zeker niet altijd een feestje geweest; ik moest
behoorlijk aan het werk en het was zowaar niet altijd een pretje. Toch is ontwaken het
mooiste en meest dierbare dat mij ooit is overkomen en ik heb een mooi verhaal te
vertellen; ik ben daartoe uitgenodigd...iets wonderbaarlijks heeft mij stil doen staan
en laat mij iets moois zien. Er schuilt een klein wondertje in stilte; zij spreekt een
eigen taal en spreekt nu dwars door mij heen. Niet in woorden die ik verkies boven de
andere, niet in het verhaal dat bij het laatste woord afgesloten en als mijn nieuwste
boek zal verschijnen; dit mysterie laat zich niet knechten in een enkel verhaal en
verbindt zich niet met één enkele uitverkoren ziel. Wat ik heb meegemaakt is
bijzonder, ik ben mij daar terdege van bewust; ontwaken is nu eenmaal een
zeldzaamheid jammer genoeg. Maar hoe bijzonder is het om volledig jezelf te zijn, om
de natuurlijke flow, die sowieso al in je leeft, te herkennen, te omarmen en deelgenoot
mee te zijn ?
Al wat ik wil delen is dit hele natuurlijke iets dat ons allen eigen is, van niemand in
het bijzonder en daarmee is het al helemaal geen bijzonder iets en al zeker geen
bijzondere staat van zijn. En dan toch zal ik, en dat weet ik nu al, van een mysterie
gaan spreken; het laat zich niet vangen in woorden en daarmee maak ik mezelf al
onmachtig aleer ik begin. Stil vallen is jezelf laten gaan; nergens meer iets van
vinden...nergens meer naar zoeken, nergens naar toe gaan en nergens vandaan
komen. Stil zijn en om je heen kijken is wat je nog rest en veel anders is er niet meer
te doen. Het is een wonderbaarlijke pas-de-deux; elkander in de ogen kijken en weten
welke passen nodig zijn om te leiden, te volgen….het is een dans en het is de
volmaakte dans. Maar je moet wel willen dansen….
Wil je de stilte omarmen dan zul je jezelf moeten laten leiden door diezelfde stilte; je
zult jezelf moeten laten gaan, leren vertrouwen op het onberekenbare, het
onverwachte...geen enkel boek of verhaal dient als gids voor jouw eigen persoonlijke
verhaal en ontwikkeling. Ontwaken is een uitdaging; niemand ging jou voor op jouw
eigen, persoonlijke pad. Dit verhaal zal gaan over mijn pad, mijn verhaal; de
ontdekkingen die ik op mijn eigen, unieke manier heb gedaan. Wat er is te ontdekken
is wat ondeelbaar ons allen eigen is en eenieder met de ander en het andere verbindt.
Het is leeg en vol tezelfder tijd en kent geen lijden van zichzelf...

BEVRIJD ZIJN VAN LIJDEN

‘Jezelf overgeven aan het leven...aan dat wat gebeurt...jezelf onmachtig laten zijn’
dit had ik ook als kopje voor dit hoofdstuk kunnen gebruiken. Jezus gaf zich over aan
het leven, maakte zichzelf onmachtig en heeft geleden. De bijbel is een boek vol
verwijzingen naar Dit Ene; lees je het echter al te letterlijk dan sla je de plank al snel
mis. Begin maart 2013 beleefde ik mijn moment van ontwaken en het heeft mij
onmachtig gemaakt; onmachtig te strijden. Ik kende en herkende voorheen helemaal
niet het verzet dat in mij leefde en mijn leven dirigeerde en richting gaf. Het moment
van ontwaken bevrijdde mij van dit verzet en daarmee lag voor mij de weg open; het
enige dat ik hoefde te doen was me mee laten voeren. En dat klinkt simpel, maar dit
pad kent vele valkuilen. Hoe is het om niet meer klaar te staan met een oordeel over
wat er ook maar plaatsvindt ? Om alles te laten vallen, jezelf te verliezen, hoe doe je
dat überhaupt ? Daarnaast wordt je, ik in elk geval wel, lekker gemaakt in de
‘honeymoon-maanden’ en denk je dan al te weten wat er te weten valt; je wordt
bijzonder eigenwijs, zoveel weet ik ondertussen wel van mezelf in die periode.

“Wakker” zijn is het leven oordeelloos gadeslaan maar dat gaat niet vanzelf. Ik moest
daarin groeien en heel veel loslaten; het is een emotioneel proces geweest. Het liet mij
zien wat mij voordien altijd heeft geleid, dat wat mijn leven ooit richting gaf, langs en
over alle struikelblokken heen. Het voelt heel eigen en die eigenheid weekt zich los
maar ik voel het zo af en toe nog heel persoonlijk; het is een weg terug naar waar ik
ooit was. Het vindt allemaal in mijn eigen stilte plaats; geen punt dat stilstaat, geen
punt van aankomst...je komt misschien wel nooit aan, want jij, ik.. en DIT gaat
alsmaar door. Het klopt zoals het nu is; zoals het nu gaat. Maar al te vaak, door het
hele proces heen, heb ik getwijfeld waar ik eigenlijk was; zijn er stadia te doorlopen in
zo’n proces dat zichzelf zomaar doet ? Ik geloof daar langzaamaan niet meer in; ik ben
waar ik moet zijn, ook al dient er zich steeds weer iets nieuws aan...ik ga mee en laat
mij leiden. Als je je overgeeft aan wat er in je speelt is het geen lijden meer; het gaat
stap voor stap naar mezelf terug, naar wie en hoe ik ben. Daar zit geen idee in; ik weet
niet meer hoe en wie ik ben maar dat hoeft ook niet. Iets in mij beweegt zich, het leeft
en beleeft mij en weet alles; weet waar ik vandaan kom, wat zich hier afspeelt en het
speelt mij af. Ik volg, heb vertrouwen en laat het gaan...dit is mijn ruimte, dit is wat
mij bevrijdt en mij bevrijd heeft.

HET PERSOONLIJKE VERHAAL
Ontwaken heeft mijn leven op de kop gezet en toch lijkt er hoegenaamd niets
veranderd; iets ín mij is veranderd. De buitenwereld draait nog steeds dezelfde
mallemolen af als voorheen en daar zal ook wel niet zo heel veel aan veranderen. En
toch verandert de buitenwereld mee, het speelt zich in mij af; als in iedereen. En
daarmee verbindt het ons, niets of niemand uitgezonderd. Wat zich in en om ons
afspeelt is een ruim, levendig en oneindig bewustzijn, maar misschien is het nog wel te
vroeg om daar nu al heen te willen gaan. Mijn weg leidt mij vanzelf wel daarnaar toe;
voor het moment blijf ik liever nog even dichter bij mezelf, vooral omdat ik merk dat,
door hierover te schrijven, iets met me doet, me weer dichter naar mezelf toe haalt.
Maar ook omdat ik heb gemerkt dat de meeste boeken en satsangs die hierover gaan
meteen los gaan in onbegrijpelijke woorden voor mensen die het niet zien, het niet
kunnen vangen en nergens lijken te kunnen vinden. Daarmee blijft het die
onbereikbare wortel voor velen onder ons. Ik heb het zonet al oneindig bewustzijn
genoemd en in het verloop van dit boek zal ik nog wel meer van die mooie spirituele
woorden gaan gebruiken ben ik bang. Maar uiteindelijk is het slechts een ruime lege
stilte die zich openbaart en zich nestelt in je bewustzijn...meer is het eigenlijk niet. Die
stilte heeft een taal van zichzelf; zelf zie ik het meer als een levendige werkelijkheid
die zich in mij roert...het raakt mij aan, het leeft en beweegt en laat mij weten wat er
is te weten zonder ook maar iets te hoeven weten. Het is god hoewel ik niet geloof in
de god die in boeken staat vermeld….maar hij is hier wel.
Er is iets veranderd in mijn bewustzijn en daarmee lijkt het haast een persoonlijk iets;
wat mij is overkomen. En ik vertel keer op keer maar weer dat er iets moet wegvallen
en er is voor mij ook veel weggevallen; het lost geleidelijk aan voor mijn ogen op.
Daarmee doel ik niet op fysieke ogen, ik zie niets daadwerkelijk verdwijnen; het is
meer dat het onmerkbaar uit mij glipt...alsof het wordt uitgegumd, wat ik vaak later
pas opmerk of soms ook gewoon niet. Mijn fysieke leven heeft zich gesynchroniseerd
naar de stilte die in mij leeft; er gebeurt niet zo heel erg veel meer en je zou het bijna
saai kunnen noemen. Voor mezelf is het dat allang niet meer, gelukkig maar. Er is in
mij alleen maar geen zoektocht meer naar iets buiten mezelf waar ik me goed, fijn,
gelukkig of geaccepteerd door zou moeten gaan voelen. Het gebeurt niet meer en is
niet meer nodig en dat is fijn; het is gewoon zoals het is.
Verlichting is iets heel anders dan ik ooit dacht dat het zou zijn; het leek iets heel erg
spiritueels en daar had ik nooit zo heel veel mee. Al wat ik heb ontdekt is dat er zich
meer lagen in je innerlijke afspelen dan waar je je bewust van bent. En dat er geen
stuurman aan boord is, terwijl ik altijd dacht dat ik dat zelf was; de roerganger van
mijn eigen leven. Ontwaken heeft mijn levenslijn bloot gelegd; het is een open verhaal
geworden….een verhaal dat mij tot hier heeft gebracht en ik kijk terug. Dat is wat het
doet. Het heeft me ook laten zien, gewoon kijken; terugkijken...het gebeurt uit zichzelf.
Die levenslijn is mijn eigen unieke verhaal; wat kan daar mis mee zijn ? Was ik hier
ooit met een ander doel aanwezig ..? Dit laat het zien, zo volledig in het hier en nu, en
toch zo bezig met dat mij zo eigene...mijn verhaal.

Mensen die een extreem traumatische gebeurtenis beleven maken het soms mee; dat
alles stil lijkt te staan. Er moet gewoon iets gebeuren om stil te gaan staan; het is niet
eigen aan het leven zoals het zich schijnbaar afspeelt. Ik ben stil komen te staan; geen
traumatische gebeurtenis die zich liet zien...ineens stond alles stil en ik ontwaakte. En
toen ging alles langzaamaan weer z’n gang; er gebeurde wat er altijd gebeurt. Nieuwe
gebeurtenissen, onontdekte uitdagingen en de klok die maar doortikt….en door zal
blijven tikken. Ik leef en word ouder en beleef wat zich ontvouwt….en ik, ik kijk toe.
Het is een belevenispad; spannend, altijd nieuw en ik ben er nog helemaal niet klaar
mee. Nog lang niet, want het openbaart de laatste tijd wat nog zo nodig is en als
mezelf nog aanwezig is. Ik ben op de vingers getikt; ik was nooit uit eigen beweging
stil komen te staan, maar hier ben ik aanbeland….het onnodige tikt zich langzaam los
uit mezelf. Ik voel verdriet en ik wil niets dan dit. Het klinkt wellicht raar voor wie
een mooi verhaal zoekt over verlichting. Maar alles laat los, dat is het mooie dat ik nu
ervaar. Ik wil mezelf voelen, ik wil het leven weer voelen zoals het is; omdat het zich
in mij heeft laten voelen. Dat is wat ontwaken in mij heeft losgemaakt. Al het
onnodige weekt zich uit zichzelf los. Het is pijnlijk, heel echt en het is intiem en
dierbaar...vreugde in die eigenheid hervinden; dat is waar dit pad over gaat. Vergeet
al die mooie boeken die hoop in je los wakkeren; ontwaken is voelen en jezelf
herontdekken. En wat er is te ontdekken daar kom je vanzelf wel weer bij uit, want
wat hier aanwezig is laat niemand met rust; mij niet en ook niet wie ondeelbaar met
mij mee reist….
VERZET TEGEN DAT WAT IS

Onlangs leerde ik van een natuurdocumentaire dat krokodillen, als ze worden
geboren, alles weten wat er is te weten om te overleven. Ze worden niet opgevoed, ze
vluchten weg van hun moeder omdat die hun anders opeet. Ze zijn genetisch al
volledig voorbereid op hun bestaan en ze weten hoe en waarop ze moeten jagen. Ik
denk dat ze daarom al zo lang bestaan. Wij mensen leren op eigen benen te staan door
te kopiëren; wij moeten leren wat we nodig hebben om voort te blijven bestaan. En
daar gaat veel mis want we kopiëren net zozeer onbedoelde, onnodige en onnuttige
eigenschappen van onze leermodellen. Er is zoveel mis met de wereld waarin we leven
en we leren bovenal ons aan te passen om ons staande en deelgenoot te maken en te
houden. Zelf was ik als puber nogal rebels, ik vond alles stom, mijn ouders vooral; ze
begrepen me niet. Ik begreep mezelf ook niet en dat heeft best lang geduurd; ik
herinner mij een lange,lange periode van depressiviteit. Die werd veroorzaakt door de
wereld buiten mijzelf, zo was het tenminste toen voor mij. Ik werd niet gestimuleerd
mezelf te zijn en voelde mij bovenal miskend; ik neem het niemand meer kwalijk en
mijn ouders al helemaal niet. Ik hou van ze en we zien elkaar graag. Ik zie nu wel het
wederkerige patroon dat zich, in de overlevering van de generaties, overdraagt op de
jongste generatie; dit is hoe karma zijn werk doet en haar gezicht laat zien. Van
rebelse puber werd ik een recalcitrante punker en kraker. Ik maakte mij idealen eigen
die deze linkse wereld eigen was en ging daarin mee, geloofde daarin; in een betere,
mooiere wereld dan de wereld waarin ik op dat moment leefde. Ik heb dat jarenlang
volgehouden en mijn leven zat vol verzet en weerstand tegen de misstanden die ik zag
in de maatschappij waarin ik leefde. Ik geloofde daar toen ook echt in en zag mij in die
zin wel als wereldverbeteraar met het hart op de juiste plek. Toch was het voor mij

niet de juiste plek om te zijn, daar moest ik al lerende achter komen. Dat was voor mij
een leerproces met vallen en opstaan. Dit is nu al bijna 20 jaar geleden en ik kijk er
nu, natuurlijk, genuanceerder op terug dan ik toen had kunnen doen. Ik vind het nog
steeds fijn om mensen te zien en ontmoeten die gaan voor hun idealen en daarvoor
willen vechten. Een betere wereld begint tenslotte uiteindelijk bij jezelf en het heeft
me gevormd tot wie ik nu ben.
Ik leefde toen in verzet tegen de status quo, dat was hoe het toen was en hoe ik toen
was; hoe mijn leerproces zich op dat moment voor mij ontvouwde. Ik leef nu in volle
acceptatie van wat is; hoezeer kan het leven zich wenden ? Ik zie nog steeds dezelfde
misstanden; de wereld gaat nog steeds net zo hard naar de kloten als 20 jaar terug. En
dat is nog steeds nog net zo onacceptabel, laat ik daar geen misverstand over laten
bestaan. Maar ik ben gegroeid sindsdien, veranderd; iets in mij is veranderd. Het wij
tegen zij is veranderd en in mijn verhaal zal in het vervolg duidelijk worden hoe een
nieuw bewustzijn in mij is gegroeid waardoor ik er anders in ben komen te staan. Het
is een radicale change of position en die is alleen maar eigen te maken door je ideeën
los te laten….en toch hoef je daarmee je idealen niet te laten gaan. Ik heb het over een
andere positie innemen, vanuit een ander perspectief naar dezelfde objecten te kijken
en te observeren vanuit innerlijke, aangeboren kennis die van nature in ons en de
schepping aanwezig is. Read on…
Het komt bij vlagen maar ik voel veel verdriet de laatste tijd….dat is gewoon voor
even mijn hier en nu zoals het zich afspeelt. Het is zo anders dan verdriet dat ik van
vroeger ken; het komt nu gewoon langs zoals ik het herken en verken. Ik weet wat het
is en laat het zijn; morgen wordt ik weer wakker met een schone lij en een nieuwe dag
die voor me ligt. Zo gaat het al heel lang en ik voel me er langzaamaan vertrouwd mee.
Ik heb het nodig; mijn vorige boek ging over mijn ontwaken en wat het met me deed.
Ik ben veranderd en voel mijn leven tot hier toe. Mijn karma heeft zich een leven lang
in mijn lichaam genesteld en woelt zich zo af en toe vrij; het is niet altijd even fijn
maar ik voel me vrij en bevrijd, telkens weer...omdat ik het loslaat; het vormt mij niet
meer hoe het vroeger ooit deed. Dit verdriet is van mij en toch staat het los van mij;
ontwaken is willen voelen, meer is het niet...het is geen verhaal meer. Het is dit mee
willen gaan; voor nu dan dit, mijn verhaaltje zoals ik het hier nu vertel. Dit voelen is
mijn ontdekkingstocht; dit is wat mij bevrijdt….door het los te laten.. En morgen ben
ik alweer losgelaten, zo mooi kan het ook echt zijn….
..en zo simpel kan het zijn..

JEZELF LATEN GAAN IS JEZELF VERLIEZEN
In de tijd dat ik naar satsangs ging en boeken las over ontwaken/verlichting liep ik
gewoon aan tegen het vocabulaire dat werd gebruikt; hoewel zoveel dingen op een
onduidbare manier logisch klonken kon ik ze toch niet bevatten. Ego, jezelf verliezen,
het non-duale bewustzijn, het grote niet-weten, de Bron/Essentie, geen ik/geen jij...het
directe zien. En zo waren er nog wel meer ongrijpbare struikelblokken waar ik op vast
liep.
Als je ontwaakt zoals het in mijn geval ging valt alles in één moment van helderheid
op z’n plek; er werd mij een blikje gegund in het mysterie van ons bestaan. Dat wil
niet zeggen dat ik ook maar iets zinnigs weet te vertellen over dit mysterie; het blijft
net zo mysterieus als het altijd al was. Het opende zich alleen maar in mij en in die
openheid vielen de enige twee blokkades weg die altijd in de weg hebben gestaan; de
illusie van een persoonlijke, afgescheiden identiteit, los van al het andere en de illusie
van tijd. Mijn ego leek opgelost en verdwenen en .. nou ja, het leek wel of er gesleuteld
was aan mijn innerlijke software waardoor alles anders leek en alles anders ging dan
voorheen. Ik was overdonderd en ben een tijdlang behoorlijk in de war geweest; het
voelde alsof ik mezelf kwijt was en toch schrok het me niet af….iets diep in mij
synchroniseerde als vanzelf met dit hernieuwde bewustzijn en wist intuïtief dat dit
klopte zoals het aan mij verscheen. Daarnaast ben ik een half jaar lekker gemaakt
met veelvuldige momenten van gelukzaligheid wat bliss wordt genoemd en dus vond
ik het algauw helemaal dikke prima en ik ging helemaal euforisch mee met die
lekkere banaan. Maar goed, ik heb aan het hele proces dat daarop volgde al een boek
volgeschreven dus ik wil hier niet al te lang bij stil gaan staan. Dit is tenslotte ook al
weer meer dan 4 jaar geleden en er is veel gebeurd sindsdien en het is allemaal terug
te lezen in ‘mijn reis door niemandsland’. Mijn proces ging ‘down the lane’, zoveel weet
ik er ondertussen wel van. Toevallig kwam ik van de week een video tegen van Mooji
waarin hij verteld over zijn ontwaken en, zoals hij het verteld, lijkt het of het in een
fractie gebeurde en klaar leek. Het zal wel, ik twijfel geen moment aan hoe het bij
anderen verloopt; ik heb meer verhalen gelezen of gehoord dat het spontaan van het
één op andere moment klaar leek te zijn. Mijn weg ging over veel hobbels die zeer
zeker niet makkelijk waren. Ego leek meer dan eens z’n kop weer op te steken en het
was meer dan verleidelijk er weer in mee te gaan. Maar ego verdwijnt niet echt, dat is
tenminste mijn visie; het is gewoon een eigenschap die bij ons mensen hoort. Het is
ons onderscheidend vermogen, het is ook niet meer dan dat. Als het niet de overhand
heeft is daar ook helemaal niets mis mee. Als het geen aandacht krijgt blust het keer
op keer weer uit en is het niet meer dan een windvlaag die voorbij komt. Ik ben blij
met mijn eigen proces, zoals het ging; ook al ging het behoorlijk ‘down the lane’. Het
heeft me teruggebracht naar wat ik allemaal herken als mijn eigen verhaal...ik herleef
het nu zonder verhaal en dat maakt verdriet los, zo gaat het nu eenmaal. Zoveel
onnodige verhaaltjes die ik steeds maar weer heb afgespeeld aan en voor mezelf; ik
kijk nu terug en zie gewoon wat er is gebeurd. Dit is wat mij gevormd heeft en mijn
eigen unieke levensverhaal heeft uitgeslepen. Daar was nooit iets mis mee, ik heb het
alleen nooit eerder zo kunnen zien.

Wat overblijft is wat zich afspeelt; het is geen verhaal. Verhalen leven alleen maar in
ons brein dat het verleden scant om het heden te kunnen bevatten en begrijpen. Maar
je hoeft niet te begrijpen wat zich afspeelt; het gebeurt al en het gebeurt vanzelf. Ik
snap nu pas waarom het de Bron wordt genoemd want … tja, ik zie het gewoon
ontstaan waar het voorheen niet was. Het staat tegelijkertijd stil en is toch in
beweging; het is niet iets dat je kunt bevatten met je verstandelijke brein...je kunt het
zich alleen maar zien ontvouwen. Het wordt ook God genoemd want het schept; het
schept de mogelijkheid zichzelf te ontvouwen. Zo anders dan de God waarmee ik ben
opgegroeid. Maar het wordt ook Bewustzijn genoemd en dat is mij meer eigen
geworden dan het andere. In mijn vorige boek heb ik het consequent DIT genoemd
omdat het eigenlijk geen naam draagt; het is maar net wat je zelf verkiest boven het
andere. Het is maar net wat je verkiest; geef je jezelf werkelijk over of wil je je DIT
toch steeds nog eigen maken ? Mij maakt het niet meer uit hoe het heet en hoe ik het
zou moeten of willen benoemen hoewel ik denk dat Bewustzijn als woord het dichtste
komt bij mijn beleving.
Mijn ontwaken heeft mij terug doen kijken, dat doet het nog steeds. De nuances
daarin veranderen met de tijd. En daarmee lijkt het al haast of Ik en Tijd nog steeds
bestaan. Het gaat erom of je jezelf als toeschouwer of deelnemer ziet; het is een
kwestie van perspectief. En dat is wat is veranderd; het perspectief….een kwestie van
uitgezoomd zijn van je persoonlijke verhaal. Pas als je afstand neemt wordt het een
verhaal dat je leest, dat zich voor je ogen afspeelt en je toeschouwer maakt. En op die
manier lost de illusie van tijd op; het verhaal laat zich alleen maar NU zien als dat
wat je waarneemt.
O JA….JEZELF LATEN GAAN IS JEZELF VERLIEZEN
Mijn bewustzijn is veranderd en daarin ging mijn verleden mee; ik lees het nu nog als
verhaal, een onpersoonlijk verhaal….heel soms mis ik het en dat duurt slechts
seconden. Zo gaat het nu; ik snap best dat het lastig is te bevatten hoe dat is. Het is
tegelijkertijd wel en niet mijn verhaal; ik ken en herken het maar voel niet meer wat
het voor mij nu nog betekent. In dit loslaten verliest tijd als vanzelf haar betekenis. Er
bestaat namelijk niet zoiets als tijd en dat wordt een heel lastig iets om het juiste licht
in te schenken; voorheen heb ik meerdere keren namelijk aangegeven dat de
IK-gedachte en de TIJD-illusie moeten wegvallen maar ik zie nu pas in dat ik me
daarin schromelijk heb vergist. De IK-gedachte heeft namelijk een tijdsdimensie nodig
die is gevangen in een persoonlijk verhaal om te kunnen bestaan en met het wegvallen
van de TIJD-illusie kan Ik simpelweg niet bestaan. IK heeft nu eenmaal een verleden
nodig om zichzelf te kunnen definiëren.
Maar ik merk nu al dat dit te theoretisch wordt en ik hou daar helemaal niet van;
FUCK, ik wil tegelijkertijd duiden wat ik wil vertellen maar ik wil het liefste spelen
met woorden die snaren raken...als een fijne disco-plaat die dat fijne nostalgische
gevoel in je los maakt. Niet helemaal onbelangrijk trouwens; ik ben ervan overtuigd
dat je geraakt moet worden, door wat dan ook, om te kunnen ontwaken. Met je
verstand kom je nooit aan, dat is een zeker ding.

VERLOREN IN DE LEEGTE VAN HET HIER EN NU
Laat ik maar terugkeren waarmee ik begon; ik ben mijzelf meer en meer aan het
verliezen en het is een geleidelijk proces. Eigenschappen, voorkeuren en interesses
veranderen. En ik ben heel erg op mezelf geraakt; daar waar ik vroeger altijd bezig
was het leuk en gezellig te hebben met mensen om me heen om leuke dingen mee te
doen gebeurt dit simpelweg niet meer. Ik ben er niet meer mee bezig en doe nu
bovenal dingen in m’n eentje; ik trek er veel op uit, doe dingen die ik leuk vind en mis
niets als ik dat alleen doe. Ik weet van vroeger dat ik aandacht van vrienden om me
heen nodig had om we gewaardeerd te voelen. En als ik die aandacht niet kreeg kon ik
me heel eenzaam voelen en dat is een emotie die mijn leven lang met mij meeliep en
veel verdriet in mij heeft losgemaakt. En hoe meer verdriet je voelt hoe meer aandacht
je nodig lijkt te hebben; het is een mallemolen waarin je verstrikt raakt die zichzelf
meer en meer versterkt en depressies kan veroorzaken. En depressies zijn helemaal
niet fijn en bovendien volstrekt onnodig.
Wanneer je ontwaakt verliest je eigen verleden haar rol als referentiekader om het
leven mee te kunnen duiden en daarmee verdwijnt je eigen persoonlijke verhaal
volledig naar de achtergrond. Het blijft alleen nog aanwezig als onpersoonlijke data
die je zo af en toe kunt teruglezen maar die behoefte wordt minder en minder. Er zijn
vriendschappen en contacten die ik voorheen had die zijn verdwenen, veel dingen die
vroeger belangrijk leken zijn niet meer interessant en ik ben zelfs een jaar lang
volledig gestopt met werken. Ik kon dit natuurlijk alleen maar doen omdat ik mij dat
financieel kon veroorloven anders had ik wel moeten blijven werken, maar mijn
interesse in werk is een tijd lang zo minimaal geweest dat het me niet veel kon
schelen. Ik hing veel rond, trok er zo nu en dan op uit en vond het allemaal wel best.
Dit was trouwens wel midden in mijn ontwakeningsproces en ik heb er toen ook wel
voor gekozen om de tijd te nemen voor de metamorfose die ik doormaakte. Toen was
dat voor mij het enige dat nog belangrijk voor mij was. Je komt nieuw in het leven te
staan en er valt veel weg als je ontwaakt en ik merk langzaamaan, zonder dat ik er
bewust voor gekozen heb, dat ik mijn leven weer opnieuw aan het opbouwen ben.
Vanuit niets, bijna alsof ik van voren af aan begin. Zonder een verleden die nieuwe
gebeurtenissen inkleurt lijkt alles frisser, spannender en sprankelend; ik sta er
onbevangen in zoals ik dat vroeger nooit was.
Door het wegvallen van de ego-drukte in mijn hoofd ben ik iets gaan zien wat ik
vroeger nooit zag, waar ik nooit ook maar een seconde bij stilstond; Dat Ik Hier Ben….
zonder een enkel verhaal dat ik over mijn aanwezigheid hier ook maar bedenk.
Ik nam het als gegeven aan, stond daar nooit ooit bij stil; dit is het waanzinnige
mirakel dat zich aan je openbaart als je ontwaakt. Dat er iets is dat alles mogelijk
maakt; de voorwaarden, de ruimte, de oneindigheid die daarin verborgen zit, de
eeuwigheid die zich als tijdsdimensie aan je openbaart. Dit is ook wat ik mij het
allerdiepste herinner van mijn moment van ontwaken: die ongelooflijke levendige
stroom van energie die mij omringde en door mij stroomde….het toonde voor even
haar ware gezicht. En dat was genoeg, wat er daarna ook volgde aan pijn en verdriet
die losgewoeld uit en door mij wegstroomde. Ondanks alles dat wegviel wat mij

voorheen dierbaar was. Dat ene moment was voldoende om alles te durven laten
vallen...en dat is wat ik heb gedaan. Wat wegviel bleek slechts een idee, een illusie die
zichzelf heel wat vond maar slechts leeg en ijdel bleek te zijn.
Ik ken spirituele teachers die het liefde noemen; allesomvattende, scheppende liefde,
maar je moet oppassen met dat woord. Liefde is in de wereld waarin we leven
gerelateerd aan mensen, objecten, gebeurtenissen; het is een voorwaarde om je te
binden. Dat Wat Is laat alles met rust en kent geen voorwaarden; er is geen inherent
verhaal aanwezig van goed en kwaad. Mee gaan op haar pad betekent alles loslaten,
elk idee en elke overtuiging die je nog verbindt met dit leven zul je moeten laten gaan.
Dat klinkt heel leeg en ik merk dat het ook technisch of theoretisch begint te worden
maar dat is nodig, merk ik aan mezelf. We hebben geleerd te leven vanuit en als idee
om iets of iemand te worden; om ergens naar toe te gaan, een mooiere en betere
toekomst. Maar je hoeft nergens naar toe; het is een weg terug naar de bron van
waaruit je hebt leren kijken naar de wereld waarin je leeft, beweegt. En die bron kent
geen beschrijving van zichzelf van goed en kwaad; als je je daarmee verbindt ontdek je
als vanzelf wat je beweegt en hoe en waar je moet gaan. Het zit in je eigen natuurlijke
aard te gaan hoe en waar je moet gaan, hoe je wilt zijn en wat je beweegt. Diep van
binnen weet je dit allemaal al. En ik snap best dat als je leest over JEZELF
VERLIEZEN dat dat eng, naar en leeg klinkt maar dat is het niet. Het is namelijk vol
van wat je van nature, vanaf je geboorte, al beleeft en wat je beweegt. Het is dit
terugkeren naar je natuurlijke staat van zijn; dat pure, ongeschonden gevoel van
aanwezig en volledig zijn. Het enige dat je verliest is wat je niet van nature bent; het
onnodig aangeleerde gedrag dat een zichzelf bedachte maatschappij ons opdringt.
WAT IS TIJD ?
Met het wegvallen van de Ik-gedachte lost de illusie van tijd als vanzelf weg. Het was
voor mij een verbijsterende ontdekking; ik herinner me dat ik dagenlang het spoor
volledig bijster was. Ik snapte helemaal niets meer van tijd. Een dag voor mijn
ontwaken zou dit inzicht mij volledig absurd zijn voorgekomen, dat moet haast wel. Ik
ben anders in het leven komen te staan, ongewild en onbedoeld; het is me overkomen.
Maar what a blessing en dat meen ik diep vanuit mijn hart.
Ik zie overal om me heen meer en meer interesse in methodes om te leren leven in het
Hier en Nu; mindfulness, meditatie...super, moet je gaan doen. Het zijn heilzame
methodes om terug te leren keren naar de rust in jezelf. Maar er is niets anders dan
het Hier en Nu; alles en iedereen is al waar ze moeten zijn. Dat Hier en Nu is gewoon
anders dan ik ooit dacht dat het zou kunnen of moeten zijn. Er is geen hier ten
opzichte van daar en geen nu ten opzichte van toen of dan. Er is niets dan dit Ene dat
zich ontvouwt….de leegte van waaruit het ontspringt is leeg en staat stil; het kent en
schept zichzelf als oneindige volledigheid die zichzelf schept en leeft en beweegt. Het is
dit Mysterie; noem het maar God, mij maakt het allang niks meer uit.

HET CONCEPT VAN VERLICHTING ?
Vergeet het maar, dat hele concept van verlichting en verlaat dan ook maar meteen de
hele wereld van concepten waarin je nog gelooft. Voor mezelf heb ik allang ontdekt dat
veel zoekers aan de voeten van devote goeroes zitten in de hoop te worden als hun.
‘When you meet your goeroe, kill your goeroe’ heeft de Buddha ooit gezegd. Verlicht
zijn is niet als die goeroe zijn, en verlicht zijn is al zeker niet zoals ikzelf ooit dacht dat
het zou zijn. Maar in de wereld waarin ik leef ben ik het wel en ik lach erom; ik weet
niet wat het voor mij betekent. Ik weet dat ik hier nu zit, dat ik leef en woorden
bedenk en .. terwijl ik hier nu schrijf bedenk ik dat het voor nu wel weer even klaar is;
er staat een biertje voor mij klaar, de zon schijn buiten en ik heb mijn tuinstoel al
klaargezet waar ik haar het liefste heb….en daar ga ik nu maar even naar
toe….Plop !!
HET ‘CONCEPT’ VAN NIET-WETEN; HET AL-WETEN
Ik ben de laatste weken Meister Eckehart weer aan het herlezen; een onuitputtelijke
inspiratiebron voor mij hoewel het net zo ongrijpbaar en onnavolgbaar blijkt te zijn als
de voorgaande keren dat ik mij hiertoe heb gezet. Ik wil eigenlijk niets anders meer
dan in zijn god gaan geloven; der Meister zou het mij afraden, zoveel begrijp ik
ondertussen wel van de beste man. Ik vind zijn traktaten ronduit fascinerend, zeker
gezien het feit dat hij deze radicale boodschap verkondigde ten tijde van de
inquisitie….een tijd dat je voorzichtig moest zijn met wat je dacht en vond. 700 jaar na
dato is zijn boodschap nog net zo levendig als toen hij het verkondigde; net zo
eigentijds als je weet te lezen wat hij met de wereld wilde delen. En ik merk dat ik mij
daarin meegenomen voel want mijn verhaal is net zozeer het zijne. Ik heb alleen geen
naam voorhanden zoals hij wel had; maar hij was gebonden aan zijn tijd die
onlosmakelijk de beleving van zijn boodschap kaders en kleur gaf...wat toen leefde en
zoals de wereld toen was.
Het materiële is het ons zichtbare; wat het vormt is het ons onzichtbare….wat in ons
leeft, ons leeft. In ons wordt het materiële zichtbaar; ons denken wordt erdoor
gevisualiseerd en onze zintuigen geven het vorm. We zullen nooit weten wat werkelijk
zichtbaar wordt; er is dit Ene….onze werkelijkheid wordt gevormd door wat zij
zichtbaar laat zijn. Er is dat wat stil staat en dat wat beweegt; het is één en dezelfde
beweging. Beweging is energie en dat wat het mogelijk maakt is dezelfde energie;
denken is energie en waarin het denkt is dezelfde energie. Al het zichtbare is in
beweging; dezelfde stroom van energie die mij en alles voortbeweegt. De werkelijkheid
waarin we leven is data in beweging door deze ene energie in gang gezet. Jij, ik; wij
samen zijn hier aanwezig als beweging...energie in wording en als aanwezigheid het
enige dat is en ons verbindt.

Tot zover een wellicht onnavolgbaar relaas over energie, soms laat ik mezelf maar
gewoon gaan. Dit is de basis; van hieruit gaat het verder. Niet persé mijn verhaal
maar wel dat wat hier is; Dit Enige Dat Hier Is. Geen verhaal; ik ben bij de basis
aanbeland; wederom niet van mijn verhaal,...het is meer dat dit het onuitgesproken
punt is vanwaaruit wie dan ook op welke manier dan ook wat dan ook te vertellen
heeft.
...dat je niets meer te vertellen hebt en ooit te vertellen had en je jezelf maar overgeeft
aan het oneindige verhaal; zelfs wanneer ik mijn persoonlijke verhaal laat gaan ben ik
niets dan als mezelf aanwezig. Er verandert niet echt iets, maar er is zoveel anders
dan toen ik nog koortsachtig dacht en zocht; data die zichzelf losweekt….ook dat
gebeurt tegelijkertijd. Tegelijkertijd kun je niet bedenken; het is hier gewoon. En
vergeef mij alsjeblieft de ontoegankelijkheid van deze woorden maar het is waar ik,
voor nu, naar toe ga; buiten het denken om, Wat hier plaatsvindt heeft het niet nodig;
al deze woorden die ik verzin lijken onzinnig voor het brein dat duiding nodig
heeft….helemaal stilvallen en dan onderzoeken waar je bent. Of het anders is dan
voorheen. Als je ontwaakt valt ‘anders dan voorheen’ weg en waar ben je dan ..? Waar
of wie ben je dan eigenlijk nog?
Vanavond was de Gaypride in Amsterdam op tv; genieten...ik vind dat mooi om te
zien. Ik vind het mooi om mensen te zien, die, ongeacht de tegenwerking die ze
ondervinden in de maatschappij, een manier hebben gevonden het leven te genieten
en te omarmen. Ik vind het stuk voor stuk sterke en trotse mensen die er mogen zijn
zoals ze zijn. Het verhaal van de maatschappij is maar een verhaal; maar wel een
verhaal met verregaande consequenties veelal. Er werd verteld dat in 71 landen
homosexuele handelingen bij de wet verboden zijn en dat er nog zo’n 10 landen in de
wereld zijn waar er de doodstraf op staat. Belachelijk toch..!! De ene mens is vrolijk
van nature, de ander een denker, of een theoreticus; je bent ofwel een romanticus of
eerder nuchter van nature...het zijn niet echt keuzes die je maakt, me dunkt. Wat in je
leeft is er niet voor niets. Maar wat geen mens van de ander onderscheid is de liefde;
iedereen houdt van weer een ander en daar is niets mis mee. Het is een beetje zot om
daar iets van te vinden; het zou toch ook stom zijn als iemand het niet ok vindt dat jij
van je vriend of vriendin zou houden. Mijn beste vriend is van de mannen, mijn zus is
van de vrouwen, ik ben dan weer van de vrouwen; we volgen alle drie het
onnavolgbare en spannende spel van de liefde. Mooi toch ?
Zo, ik vond het fijn hier even iets over te schrijven, maar waar ik toe wil is “het leven
genieten”, precies zoals het zich ontvouwt. Een inkoppertje, zo lijkt het, want ik ben
ervan overtuigd dat het eenieders wens is dit te willen. Maar zo eenvoudig blijkt het
helemaal niet te zijn als je om je heen kijkt en je oor te luister legt. Het ego-brein is
vooral geïnteresseerd in wat bovenal niet klopt, wat gerepareerd en anders zou moeten
zijn of worden; is snel geïrriteerd en heeft nog sneller een antwoord voor handen hoe
het anders zou kunnen of moeten zijn. Toch is het leven genieten makkelijker dan het
lijkt; als het ego-brein stopt met zijn continue inkadering van het leven zoals het zou
moeten zijn blijft er over wat er daadwerkelijk is...en dat is het leven zoals het zich
ontvouwt. En daar is niets mis mee, als het ego tenminste ophoudt met stoeien en
twisten. Het speelt zich af; het kent geen bypass of omweg, geen dubbele lagen en er is

al helemaal geen spirituele wonderwereld waarin je aankomt als je ontwaakt. Het ego
vindt overal wat van en als ego wijkt uit je bewustzijn dan wordt het leven omarmt
zoals het is. Als het ego wijkt en zich terugtrekt krijgt de verwondering de overhand;
en zonder oordeel dat de werkelijkheid inkleurt krijgt de werkelijkheid als vanzelf
haar eigen vorm en kleur terug die het van nature uitstraalt….en dat is wat dat doet;
het straalt van zichzelf. Iedereen die ontwaakt zal dit als eerste ervaren; dit stralen,
het is iets dat jou meeneemt en niet meer los laat. Nooit meer loslaat...ik heb mezelf
nooit als schrijver gezien maar ben al met mijn 3 e boek bezig over deze verwondering
die mij heeft aangeraakt. Ik zie nog steeds, net als voorheen, wat er wel niet mis is in
de werkelijkheid die wij met ons allen hebben gecreëerd, maar ik beleef het anders. Ik
zie de onmacht, zie waar het scheef gaat en niet klopt maar voel geen oordeel meer.
Egoloos leven maakt compassie vrij en begrijpt de wortel van de onmacht die door
velen wordt gevoeld in de hardheid van het leven zoals het voor vele mensen is...maar
ziet dat het toch de bedoeling is. De schepping die is en zich laat zien als de evolutie
zoals die zich voor onze ogen ontvouwt zoekt een weg via trial and error. We zijn hier
om fouten te maken en daarvan te leren; dat is de consistentie van de mensheid en het
leven dat ons omringt. Daar zit geen doel of bedoeling in en is zeker geen straf; je hoeft
je oordeel maar los te laten en te gaan vertrouwen op wat diep in je leeft. De
maatschappij is geen wereld die buiten jezelf leeft, hoezeer dat dan ook wordt ervaren
door het gros van de mensheid. Het is maar een idee-fixe zoals die ons is aangeleerd.
Laat mensen maar oordelen en heb daar geen oordeel over; het is het proberen
waard...kijk maar wat het met je doet, of daar vrijheid in zit die je kunt gaan voelen.
En mocht je al een fractie van die vrijheid voelen en ervaren dan ben je er nog niet;
het allerbelangrijkste is te ontdekken wat die vrijheid werkelijk van nature is en waar
die huist. Of het iets is dat je ontdekt of dat het iets is dat altijd al was; dit is de
belangrijkste zoektocht die er te maken is.
Die vrijheid is het geboorterecht van elk levend wezen; het ligt in de genen van
eenieder van ons opgeslagen als bron van waaruit wij zijn ontwaakt tot dit leven. Het
is de mest, de wortel en de vrucht van het bestaan; van elk levend wezen. Toch is het
meer dan alleen dat. Omdat wij, vanuit onze menselijke natuur, het leven beschrijven
vanuit datgene dat, vanuit onze definitie van leven, leeft. Ontwaken heeft in mij
grenzen verlegd en geopend in mij wat ik voorheen niet heb kunnen zien of ervaren;
ontwaken is het doorstraald worden van de levensenergie...de levensbron van het
bestaan. Alles leeft, het manifeste en het ongemanifesteerde en op een onverklaarbare
wijze zie je, zag ik in elk geval, dat er geen onderscheid is, ...en nooit was. Dit zien,
door die bron worden aangeraakt en beroerd en erdoor vervoerd worden, is grenzeloos
en straalt in alles door. Het schijnt door de beperkingen van de persoonlijke zintuigen
heen en kent geen binnen- of buitenkant, geen begin of eindpunt is te zien; het is
gewoon iets dat alom aanwezig is en zo laat het je zien dat niets zich afzonderlijk
afscheidt van het geheel dat zich aan je toont. En toch, hoe mooi en liefdevol dit
voorgaande wellicht klinkt, het brengt je net zo liefdevol weer bij jezelf terug. En
daarmee lijkt en voelt het alsof je deze ultieme vindplaats moet verliezen en, helaas,
terug moet keren naar het doodnormale bestaan waarin plaats vindt wat altijd al
plaatsvindt en zo ging het ook voor mij. Mijn ontwaken ligt nu al meer dan 4 jaar
achter mij en er is zo ongelooflijk veel veranderd in mij, ik heb zoveel mooie, diepe en
ook pijnlijke processen doorlopen en doorvoeld en het heeft zich gestabiliseerd op het
punt waar ik nu ben. Het lijkt en voelt maar al te vaak alsof het mij is vergeten en
heeft overgelaten aan de waan van alledag. Zelf weet ik gelukkig dat dit niet zo is, ook

al ben ik weer volledig opgeslurpt door mijn dagelijkse bestaan zoals het zich, altijd
onverwacht, voordoet in de nieuwe dag die weer ontwaakt. Ik kan, durf en wil mij nu
en vanaf hier, mee laten voeren; omdat ik niet anders kan...ego staat niet meer op de
voorgrond en daarmee is de achtergrond de grondtoon geworden van het bestaan zoals
ik het nu beleef. In de wetenschap en zekerheid dat ik, en dat dit, gewoon klopt zoals
het gaat. Omdat ik nu weet dat het zo wil en moet gaan omdat het zo, en op deze
manier, haar scheppingskracht tot uiting brengt….en ik noem het daarmee net zo lief
God als elke christen die God lief heeft en hoopt op een paradijs. Maar Gods paradijs is
geen belofte, geen hiernamaals….het is dit hiernumaals, omdat hier helemaal niets na
komt. Dit Hier en Nu staat stil en daar ga ik ook nog maar wat over zeggen straks,
later...ik ga nu eerst naar bed, want ik zie ondertussen dat het alweer ver na
middernacht is geworden en morgen moet ik weer vroeg op.
HET HIERNUMAALS
Dit hiernumaals: het is anders dan ik ooit had kunnen denken dat het zou zijn...zo
nieuw en tegelijkertijd vertrouwd. Het doet pijn zolang van elkaar verwijderd te zijn
geweest; voor mij is het hoe dan ook een nieuw begin...achter mij ligt een vervormd
verhaal dat alleen maar kerven en scheuren laat zien; het verbrokkelt zichzelf achter
de stappen die ik vanaf hier verkies te nemen. Het is onmiskenbaar een afscheid met
alle gevoelens die een afscheid definiëren: bij elk afscheid gloort een onbekende en
onontdekte horizon die ik zal moeten gaan verkennen...en ik ga en zal haar verkennen
en herkennen, dit onbekende is me al zo vertrouwd en eigen geworden.
Het hier en nu; het is geen oefening in bewustwording...het is meer de afwezigheid van
dat wat zolang zo vertrouwd als geplaveid pad zich als verleden manifesteerde. We
vinden er van alles van en bedenken er nog heel veel meer om heen. Ik heb het o zo
lang gedaan maar het bracht mij nergens. En nu, hier...nu ben ik nergens, want waar
ben je nog zonder dit verleden, zonder dit zo eigene verhaal..? Het is en lijkt een
beginpunt van waaruit ik vertrek; maar van waaruit vertrek ik nou werkelijk ? Zonder
ego valt de werkelijkheid stil, maar zij is helemaal niet stil van zichzelf. Het leeft en
beweegt vanuit zichzelf; zo moeiteloos. Zij toont zich aan mij maar zij toont helemaal
niets; haar verschijning toont zich slechts als herkenning van dit volledig onbekende
dat mij alleen maar vertrouwd aanvoelt en daarom ga ik mee, laat ik mij
leiden..omdat het vertrouwd voelt. Mijn verhaal ligt achter mij; het ligt nog wel
ergens, losgelaten in no man’s land…
Het pad van ontwaken is een struikeltocht; het is yin en yang...je komt je oneigenlijke
zelf onbarmhartig tegen, het is een proces van healing. Niet van de wereld, niet van
gebeurtenissen die je zijn overkomen, maar je zult moeten genezen van je eigen
zelfbedachte interpretatie van de werkelijkheid….de illusie die ooit werkelijkheid leek.
Verlicht zijn is niets meer dan de mogelijkheid verkennen dat wat je ooit ook maar
hebt gedacht en bedacht wellicht eens niet waar zou kunnen zijn….en daar het
antwoord op vinden. Het is een bevrijdende en tegelijkertijd confronterende optie; je
trekt zelf te allen tijde aan het kortste eind. Omdat je jezelf daarin verliest, en daar is
helemaal niets mis mee. Je zult het alleen wel moeten ontdekken en in dat licht

belicht je de huls die een leven lang niets meer dan een verhaaltje vertelde. Alles wat
er uiteindelijk is te verliezen is een verhaaltje die lucht in je bewustzijn liet
ronddraaien; niets meer dan dat. Wat overblijft is vrijheid, ruimte; maar het is meer
dan dat alleen...ga mee met mijn verhaal; want ik liet mezelf gaan. Het is een verhaal
van pijn en vreugde, verdriet en bevrijding, yin en yang...want ik vond vreugde door
mijn eigen pijn heen, voel me bevrijd door mijn eigen verdriet heen; en het is heel
echt...het leven omarmen omdat het er heel erg toe doet….en er sluipt heel stiekem
iets goddelijks doorheen dat warm en fijn aanvoelt.
WAAROM HET LEVEN ER GEWOON EN DAARMEE HEEL ERG TOE DOET
Het ego zoekt een weg die zin moet geven aan het leven. Of het zoekt een weg uit de
misère, uit de verveling, de depressie of simpelweg een route naar iets mooiers...want
het kan altijd mooier en beter dan het nu is. Iedereen zoekt op z’n eigen manier z’n
eigen weg, z’n eigen pad. Uiteindelijk kleurt al het voorafgaande de weg die je gaat;
herinneringen, ervaringen die je hebt opgedaan, pijntjes die je hebt opgelopen. Het ego
is ons survival-mechanisme; het interpreteert gebeurtenissen van de opgedane
ervaringen en legt je een oplossing voor. En het lijkt of dit mechanisme je behoedt voor
eerdere fouten die je hebt gemaakt; het creëert de illusie dat je leert van voorgaande
ervaringen om door te kunnen naar een betere toekomst. Toch is dit niet zo en dan
kijk ik bovenal maar terug naar mijn eigen leven; wat zich daarin heeft afgespeeld en
hoe bepaalde patronen zich niets dan steeds maar weer herhaalden. Je hebt dat zelf
niet eens door en je gaat gewoon geloven in het feit dat je gewoon zo bent; je gaat
sowieso geloven in het feit dat je zo iemand bent; dat je iemand bent. Je ego, je eigen
invulling van de werkelijkheid zoals je die ervaart, leert je te denken en te handelen
als een individuele persoonlijkheid, anders dan anderen om je heen en je ontmoet in
die hoedanigheid gelijkgezinden en niet-gelijkgezinden. Het maffe is dat
gelijkgezinden veranderden in de loop van mijn leven, omdat ik veranderde en mij
ontwikkelde. Er zijn nu nog steeds mensen waar ik me meer betrokken bij voel dan
anderen, in die zin lijkt er niet zo heel veel veranderd. Toch is er in mijn geval heel
veel veranderd; het proces van ontwaken is een proces van transformatie. Op innerlijk
niveau ken ik niet meer de persoon die ik ooit was...of dacht te zijn. Ik herken het ook
niet meer, ik weet er alleen nog maar van; onpersoonlijke data die nog regelmatig
even hun gezicht laten zien...ik lees ze tot het moment dat ze weer verdwijnen. Het
zijn steeds kortere momenten en het is zo af en toe best leuk om terug te kijken, ik kan
het alleen niet meer langer vasthouden dan die steeds maar weer steeds kortere
momenten.
Voor veel mensen is het ego verstikkend zonder dat ze dat zelf zo zien of zelfs kunnen
inzien; praktisch de gehele mensheid bevecht zichzelf zonder het door te hebben. Ik
moest ontwaken om in te zien dat ik dat zelf net zo zeer een leven lang net zo verbeten
heb gedaan. Wat er ook maar gebeurt, het ego, het dwangdenken dat het reilen en
zeilen van onze wereld dirigeert, geeft invulling aan goed en fout; wat wel kan, mag of
moet en wat niet. En dat is voor iedereen weer anders !! Zonder de dwangmatige
samentrekking van de ego-illusie bestaat er helemaal geen goed of fout en gaat alles
gewoon z’n gang. Alles gaat sowieso z’n eigen gang, maar wordt hoe dan ook door
miljarden ego’s ingekleurd...het blijft toch, hoe dan ook, z’n gang gaan; onmiskenbaar.

Wat goed of fout is is een mentaal leerproces; het is maar net wat je jezelf hebt
aangeleerd. Daarin heb je vaak niet heel veel keuze gehad; je pikt op wat in je leven
als kind voorhanden was en van waaruit je je weg kiest. Het is ook weer af te leren en
dat kan een startpunt zijn van het werkelijke pad dat je hebt te gaan.
Ik was rebels als puber en als opgroeiende volwassene was ik een behoorlijk linkse
activist in de tijd dat ik aan de universiteit studeerde. Ik had een andere en zeer zeker
betere wereld voor ogen dan die waarin ik leefde. Het was een tijd van verzet, van
strijd voor een fictieve wereld die ik voor ogen had. Voor mij was het toentertijd niet
meer dan logisch dat ik me zo in de wereld manifesteerde; er is veel voor verbetering
vatbaar…ik denk nog steeds dat we onszelf onomkeerbaar de das om doen. Dat de
wereld wordt geregeerd door mechanismen die ons oncontroleerbaar richting een
apocalyps zouden kunnen leiden, want te grote ego’s met hun destructieve
beslissingen zullen blijven bestaan. We zullen wel zien…
Ik ben niet meer die rebel en ik ben niet meer die linkse activist; ik ben de grens van
Abraham gepasseerd en daarbij horen nuances, een relativerend retrospectief en een
mid-life evaluatie. Mijn ontwaken was nu eenmaal rond deze leeftijd en je kunt het
net zozeer een midlife-crisis noemen; mij maakt het niet zoveel uit. Het heeft er in elk
geval alle eigenschappen van; ontwaken doet je onherroepelijk terugkijken en voelen,
je maakt een balans op en ontdekt waar je staat en wie je bent.
Ego zoekt naar zingeving, zoekt een reden waarom en hoe je hier bent, maar met het
wegvallen van deze dwanggedachte wordt het gewoon duidelijk. Dat je hier bent en
dat je er daarom sowieso toe doet is wat je leert inzien als je ontwaakt; en dat het
daarom draait. Er gebeurt hier maar één ding wat onveranderlijk altijd al onze
werkelijkheid creëert en dat is de schepping van de mogelijkheid te zijn. Zij kent geen
bedoeling die door de mensheid wordt bepaald; ik heb het over het grotere plan, het
universum dat onze planeet omvat en daarin speelt de mens een onbeduidende rol.
Het universum doet er gewoon toe, precies zoals zij is en daar zijn wij met z’n allen
onderdeel van….precies zoals wij zijn. Uitzoomen uit je eigen persoonlijke
dwangmatige denken; dat is alles dat nodig is. Omdat het niets met de werkelijkheid
van doen heeft. Het is een zelfbedachte werkelijkheid die je laat lijden aan je eigen
gedachtes over die werkelijkheid. Het doet pijn terug te denken aan pijnlijke
herinneringen terwijl die gebeurtenissen hier helemaal niet zijn. En ik snap best dat
de meeste mensen het helemaal niet kunnen laten, het gebeurt uit zichzelf; je lijkt
daar geen grip op te hebben, het is dat malen dat altijd maar blijft doorgaan. Ik vertel
je dat het mogelijk is om het los te laten; het helemaal te laten gaan...dat dit malen, en
daarmee de pijn die het veroorzaakt, ophoudt te bestaan. Het is geen gemakkelijk pad,
ik weet daar ondertussen alles van. Mijn moment van ontwaken is nu 4½ jaar geleden
en er komen nog steeds issues op mijn pad die ik onder ogen moet zien. Maar dit is
waar het om gaat in het leven; dat je het kaf scheidt van het koren. Het leven is een
leerproces, van groei; niet een proces van continue herhaling van je eigen shit en
onvrede. Het leven is kostbaar, het is alles wat je hebt en het gaat werkelijk maar om
één ding en dat is dit; jouw en mijn leven en het perspectief hervinden waarin het
plaatsvindt. Dit leven en het mysterie dat het mogelijk maakt ontdekken en omarmen;
rijker kun je je leven niet maken. Het is werkelijk wel wat. Jammer genoeg ken ik

ondertussen meer dan twee handen vol mensen die het niet hebben kunnen vinden en
een voortijdig einde aan hun leven hebben gemaakt, waaronder mijn eigen broer, twee
nichten, een oom, een paar hele naaste vrienden en zo kan ik wel doorgaan. Ik heb
veel verdriet gekend maar heb nooit moeite gehad met de keuzes die anderen maken;
ik geloof onvoorwaardelijk in de autonomie van elk individu. Daarom heb ik mij zo
thuis gevoeld bij Humanitas waar ik meer dan 10 jaar vrijwilligerswerk heb gedaan; 5
jaar met vluchtelingen en 6 jaar in een hospice waar terminaal zieke mensen komen
om waardig te sterven. Het is het leven zoals het zich afspeelt; hier vrede en vreugde
in vinden vind ik een groot goed. Ik hoef nergens iets van te vinden om toch een heel
fulfilling leven te leiden en de dingen die mij roeren te laten zijn voor wat ze zijn. Ik
heb mijn eigen verdriet omarmd, dat is waar ontwaken mij heen heeft geleid. Het is
fijn om verdriet toe te laten;dat is waar het toe dient. Ik heb dat o zo lang niet gedaan
en dat heeft het alleen maar laten bestaan en daarmee bleef het maar pijn doen.
Vooral in onze westerse maatschappij zijn wij zo ontzettend niet geprogrammeerd om
toe te laten wat er gebeurt...verdriet is zo niet geaccepteerd als emotie om te tonen en
toch is het fijn om heel diep te gaan en wat in je leeft te voelen en doorvoelen...het
bevrijdt en ontspant en maakt je open en ontvankelijk.
Mijn eigen broer heeft zelfmoord gepleegd; het is ondertussen meer dan 10 jaar
geleden. Mijn pleegzus, die een tijd lang bij ons in huis heeft gewoond, is, nu precies
30 jaar geleden vermoord..gewurgd. Het zijn hele dramatische gebeurtenissen
geweest, dat spreekt voor zich. Het heeft me gevormd en ik wil hier iets over vertellen
omdat het voor nu fijn voelt. Zij zijn niet de enige die in mijn herinneringen voort
leven; ik heb ze allemaal lief en ...ik wil vertellen wat het betekent als het zo dichtbij
komt. Dat niemand ooit weggaat...geen herinnering vervaagt. En dat ze allemaal
meereizen; ik wil niet eens terug tellen om voor mezelf te weten hoeveel geliefde
mensen precies zijn weggevallen...daarmee doe ik ze tekort. Ik weet alleen wat ik nu
weet; dat ze meereizen...ik heb het ze laten doen, ik heb daar niet eens voor gekozen.
Ooit was ik bang dat...hoe ze spraken, hoe ze je aankeken, de mimiek….dat het weg
zou gaan en dat ze daarmee zouden verdwijnen. Maar er is iets dat nooit
verdwijnt...iets onbenoembaars reist mee en slijt zich niet weg uit je bewustzijn. Dit
weet je als het gebeurt, als je het toelaat. Daarin toont zich liefde en ik wil dit voor nu
gewoon vertellen omdat ik ze allemaal voor nu even met me mee laat gaan in deze
woorden die voor nu even van hun mogen zijn...
Pfoei…zoveel dood ineens om me heen in mijn verhaal; hoe red ik mij hier uit ? Waar
wil ik vanuit hier naar toe ? Misschien is het goed te vertellen dat ik het gewoon fijn
vind dit te delen...het voorgaande klinkt heel verdrietig maar zo voel ik mij niet, het is
mijn verhaal en ik hou van mijn verhaal; ik hou van het verdriet dat mijn
levensverhaal vorm heeft gegeven, net zozeer als alle vreugde die daarin heeft
plaatsgevonden. Alles samen is niets anders dan wie en hoe ik hier ben.

Ik heb altijd door willen gaan; had ooit bedacht dat als het echt helemaal niet meer
zou gaan ik gewoon weg zou gaan. Maar dat gaat helemaal niet maar dat wist ik pas
heel veel later. Als het zover is wil je nergens meer naar toe; daar heb je geen energie
meer voor. Dan wil je niets meer, het is een heel apatisch gevoel. Kijk maar om je

heen...je ziet het niet eens echt; best heel veel mensen die het niet zien zitten, best wel
verdrietig. Ze worden neerslachtig, ongeïnteresseerd, gefrustreerd, agressief of gaan
stemmen op Wilders. Ik werd zelf een linkse recalcitrant die zijn boosheid af reageerde
op de boze buitenwereld. Het zijn allemaal maskers en iedereen vind zijn eigen weg
om af te reageren. Om maar niet daarheen te hoeven, naar de pijn zich zich in je
allerdiepste zelf manifesteert. Het ligt altijd buiten jezelf, zo voelt het tenminste.
Jezelf onmachtig voelen is zo destructief...het is een heel naar gevoel.
ONTHECHTEN
Het is het ook weer niet echt maar ik noem het voor nu maar zo; als ego wijkt uit je
bewustzijn wordt het stil...het malen in je hoofd houdt op z’n ding te doen. Voorheen
leek ego-denken en handelen zo’n logische eigenschap die bij mij hoorde en ik zie om
me heen nog steeds dat de meeste mensen daar last van hebben. Het is iets raars
maar dat zie ik nu pas; dat er iets in jezelf plaatsvindt dat je helemaal niet wilt, waar
je geen grip op hebt en last van hebt...toch gebeurt het de hele dag door, voor de
meeste mensen althans. Het zal wel te maken hebben met de wereld waarin we
tegenwoordig leven. Het moderne leven is voor de meeste mensen te ingewikkeld, te
abnormaal en vooral heel druk...dat is het, denk ik: er gebeurt gewoon zoveel; ..teveel.
Er gaat iets in je leven en bewegen als je ontwaakt; als het ego stopt te malen in je
hoofd. Ik ben er alleen niet de persoon voor om het te mystificeren zoals ik het maar al
te vaak heb zien en horen doen, dat ligt gewoon niet in mijn aard. Wat in mij leeft en
beweegt hoort gewoon bij mij; ik was het alleen te lang uit het oog verloren en dat
heeft veel te lang geduurd. Toch is dat, wat ik nu zie en heb ontdekt, zo anders dan ik
ooit had kunnen bevroeden en daarmee krijgt het welhaast toch die mysterieuze geur
en kleur. Alles wordt namelijk anders dan voorheen hoewel de uiterlijke wereld om
mij heen z’n vertrouwde gezicht blijft laten zien als voorheen. In mijn vorige boek heb
ik uit de doeken gedaan wat er zoal gebeurd is nadat ik ontwaakte en natuurlijk is het
een bijzonder en mysterieus proces geweest en zo heb ik het toen ook ervaren. Maar
het mysterie lag niets dan in het alledaagse verborgen...ik moest alleen maar mijn
ogen er voor openen om het te zien gebeuren. Die alledaagsheid is anders dan zoals ik
het voorheen tot mij nam...ik heb het laten zijn en heb het mij mee laten voeren. De
werkelijkheid waarin ik leef is geen gedachte meer; het is een levende werkelijkheid
die zichzelf niets dan vernieuwt. Het kent geen intellect van zichzelf; het is niets dan
kennis, weten hoe het voort moet gaan. In een flits zie je het zichzelf voor je ogen
afspelen en dat is genoeg; voor mij was het meer dan genoeg, het laat je niet meer los
en liet mij ook niet meer los. God, de schepping, gewoon dit; niet eens een herkenbare
naam, dat wat zich afspeelt is geen idee; je kunt er helemaal niets van vinden en dat is
het bevrijdende dat erin verborgen ligt. Je ontwaakt in het niet-weten van wat ons
gaande houdt en je versmelt ermee. Het klinkt magisch en misschien wel
surrealistisch maar het voelt niets dan natuurlijk. Ik heb daarin mezelf, gewoon zoals
ik ben, hervonden; het laat mij zijn wie en hoe ik van nature ben. Daar is niets
magisch of surrealistisch aan; het klopt van zichzelf en het neemt en voert mij
mee...niet als een gids en zelfs niet als specifieke plek waar ik of wie ik van nature
ben..

GEHECHT ZIJN

Ik ben het boek van Martyn Wilson: Enlightenment, the keys to consciousness, aan
het vertalen en kwam daar vandaag de volgende passage tegen:
Verlichting is als het eten van je favoriete gerecht. De eerste keer dat je dat at bracht je
in de 9e hemel en was het het lekkerste dat je ooit had geproefd. Daarna eet je het elke
dag omdat je er niet genoeg van kunt krijgen, en dan, na een tijdje, realiseer je je dat
het niet meer zo waanzinnig proeft als de eerste keer dat je het at. Toch heeft het nog
steeds dezelfde smaak en geur. Het wordt nog steeds gemaakt met dezelfde ingrediënten
vanuit hetzelfde recept gefabriceerd. Dus waarom heeft het niet meer dezelfde ‘wow’factor die het eens had ? Omdat je smaakpapillen het als normaal hebben geaccepteerd.
Op dezelfde manier begint Verlichting als deze waanzinnige ervaring met een
onvoorstelbare ‘wow’-factor die eraan vast zit, maar als je het elke dag beleeft en
ervaart wordt het de normale routine. Verlicht of niet; je gaat nog steeds naar je werk,
betaalt de rekeningen, eet en slaapt als voorheen.
Wegkijken van de werkelijkheid, niet kunnen of willen accepteren wat er gebeurt en
steeds maar weer uitwegen zoeken; die continue strijd is verdwenen uit mijn
bewustzijn en daarmee versmelt je als vanzelf in dit ‘ontwaakte’ zijn….omdat er geen
weerstand meer is. Er is geen onderscheid meer...hier zijn, gewoon aanwezig zijn vind
ik mooi zat; dit hele proces van waken, ontwaken en dan weer slapen...mijn eigen
perpetuum mobile. Mooi toch dat dat zo moeiteloos gaat..altijd nieuw, fris, spannend
en uitdagend en nergens meer naar of vervelend. Ook al voel ik juist nu, sinds dit
ontwaken, meer en het gaat dieper..laat zich nu echt voelen en dat is niet meer eng of
vervelend; het is gewoon welkom zoals het komt. De meeste mensen beleven hun
gevoel in de meningen, ideeën en opinies die ze erop na houden; als uitlaatklep. Ik
merk ze zelf nog wel zo af en toe op, ideeën die zich vormen als reactie op
gebeurtenissen maar ze verdwijnen te snel; ze laten mij los, telkens weer. Ze hebben
geen bepalend karakter meer en daarmee beweeg ik me nu vrij..los, het gaat gewoon
niet anders meer. Ik ben meer dan die gedachtes en ze niet meer dwangmatig hoeven
volgen verandert niets aan wat er op dit moment gebeurt; het voelt alleen wel als een
verademing en zo ervaar ik het ook; het voelt vrij en ik herken het nu ook gewoon als
datgene dat mij nooit werkelijk heeft verlaten. Daarom wordt er zo op gehamerd dat
dit niet is te zoeken of te vinden omdat wat je zoekt hier al is. Eigenlijk is het enige
dat nodig is je beseffen dat je nergens heen kunt, nergens uit kunt en je daar dan aan
overgeven….de zoektocht opgeven, dat koortsachtige weg willen uit de werkelijkheid
die je ervaart loslaten. Of juist toelaten; toelaten dat je eigenlijk weg wilt en toelaten
dat dat je eigenlijk heel erg verdrietig maakt...daarmee maak je de weg open die je
wilt gaan.

WAT OVERBLIJFT ?
Alles gaat nog steeds als voorheen want daarin is niet zo heel veel aan veranderd.
Toch voelt alles anders dan voorheen want ‘voorheen’ is weg en afgelegd; ik ken het
niet meer zoals het mij heel lang vertrouwd is geweest. Het is tegelijkertijd gehecht
zijn aan en onthecht zijn van jezelf. Onderzoek maar eens wat het meest eigen lijkt te
zijn; je eigen gedachtes, dat wat je zo bijzonder en uniek maakt….haal ze en jezelf
tegelijkertijd maar overhoop. Je kunt niet ergens heen maar je kunt wel ergens vanaf;
ergens vandaan. Teveel denken is weglopen van jezelf dus je moet gewoon weglopen
van dat onnodig vele denken. Ook al weet je nog niet wat het is of waar het ligt en hoe
dat gaat, je moet op z’n minst het meest belangrijke willen ontdekken; dat wat er
werkelijk toe doet voorbij die bedachte droomwereld die in gedachtes bestaat. In die
zoektocht moet je een mysterie willen ontdekken en ontrafelen; je moet jezelf willen
laten vervoeren en betoveren. Vergeet voor even dan maar wat Martyn Wilson
hierboven heeft geschreven want het is gewoon heel fijn om te ontwaken ook al gooit
het alles overhoop en vind je hete kolen op dat pad...
‘..What matters most is how well you walk through the fire..’
Charles Bukowski
Je hoeft jezelf alleen nog maar heel nodig van het onnodige te ontdoen; meningen,
lucht, opinies, lucht en al die ideeën die je ooit had of nog hebt...het doet je niets dan
verkrampen waar dat niet nodig is. Kijk maar gewoon es omhoog; niets dan lucht
waarin dingen, wolken, hemels vol sterren in plaatsvinden. Lucht vindt niet plaats
maar is er gewoon en is onbegrensd aanwezig en wij zijn niets dan lucht en
onbegrensd...
...ontrafelen wat onnodig is en weg kan... Ergo: Ego.
Je moet jezelf willen takelen, uitdagen. Nisargadatta heeft er een vuistdik boek over
volgeschreven : ‘who am I ?’ Telkens maar weer dat zelf gecreëerde idee van jezelf
bevragen, overhoop halen en ontmaskeren. En uiteindelijk afwerpen als onnodig en
oneigenlijk. Omdat het in de weg zit en al die voorafgaande tijd in de weg heeft
gestaan. Zelf heb ik het niet gelezen: ik ben niet van de intellectuele weg; ik hou van
van niet al te dikke boeken. Mijn ontwaken was meer het resultaat van een
onbedoelde mindgame die ik op dat moment aan het uitspelen was..ik had daar nooit
ook maar een bedoeling mee en het overkwam me gewoon; onbedoeld.
“...Het is gewoon altijd aan de gang; je hoeft er niet naar op zoek, dat is het mooie
ervan. Daarom kun je er niet naar zoeken en het ook niet vinden. Het staat gewoon in
de wacht voor eenieder die bereid is stil te gaan staan, voor eenieder die bereid is te
onderzoeken wat hier gaande is; wat jou, mij, de hele boel gaande houdt...wat hier
alsmaar doorgaat. Het gaat sowieso door, het wacht niet op de volgende persoon die
inhaakt en meedeint; zo gauw je inhaakt dein je als vanzelf mee. Dat is het spel dat
zich afspeelt….het is aanwezige openheid met een permanente uitnodiging om te
duiken; erin te springen om mee te deinen...”

HOE LOGISCH HET UITEINDELIJK BLIJKT TE ZIJN
Ik heb voorheen het nodige gelezen over verlichting en ontwaken en toentertijd ook
vaak satsangs bijgewoond. De boodschap die verkondigd werd was voor mij
ongrijpbaar, ik kon de woorden die gedeeld werden niet omvatten en me eigen maken.
Veel van wat verteld werd voelde raar, anders dan zoals ik me voelde, en het klonk
ook vaak leeg; als een andere werkelijkheid die niet de mijne was. Geen ik, geen jij;
niets dan lege ruimte waar alles in plaats vindt. Alles wat je denkt is een illusie en
zelf ben je de grootste illusie die hier aanwezig is….ik kon daar helemaal niets mee.
Maar als je ontwaakt wordt dit je werkelijkheid hoewel er niets verandert aan de
wereld waarin je je beweegt. Wat toen zo ongrijpbaar leek is nu zo overduidelijk en
logisch. Maar dat is niet omdat mij iets duidelijk is geworden; in de rust die in dit
ontwaken zich openbaart is alleen maar geen vertroebelende factor meer aanwezig die
iets anders tracht te laten zien dan wat hier op een ongrijpbare manier gaande is.
Ineens heb je geen keuze meer, het speelt zich als van zichzelf en uit zichzelf voor je
ogen af. Ik heb moeten wennen aan deze ruimte en stilte; het heeft veel losgemaakt
wat uit mij weg wilde vloeien...wat al die voorgaande tijd zich al vrij wilde woelen. Ik
liet het nooit toe, dat is het trauma dat mijn ego en daarmee mijn verzet tegen dat wat
is mij heeft toebedeeld. Ik zie nu pas in dat dit de logische weg is die je hebt te gaan;
dat je niets kunt vasthouden, omdat je niets meer wilt en niets meer kunt vasthouden.
Dat is het onmachtige dat ik al eerder heb genoemd maar helemaal niet zo onmachtig
voelt als het woord doet vermoeden. Heel zijn is heel willen worden; het is
onmiskenbaar een helend pad dat je gaat als je ontwaakt. Omdat de menselijke
natuur nu eenmaal een rem kent op het toelaten en accepteren van de werkelijkheid
zoals die zich laat zien. Elk voorgaand trauma vergroot die rem op de werkelijkheid; zo
zijn wij als mens nu eenmaal geprogrammeerd. Zo leren wij voortgaan zonder in te
zien dat we niet zozeer iets leren en daarmee volwassen worden maar eerder ontleren
volledig natuurlijk en onbevangen te zijn. In onze cultuur is volwassen worden maar
al te vaak weg kijken van onze oorspronkelijkheid...en daar afstand van nemen door
mee te gaan in de mallemolen van het bestaan. En dat geven we ons nageslacht dan
ook nog weer eens mee en daarmee blijft de carrousel draaiende...
WAT ZICH LAAT ZIEN
Wat zich openbaarde in mijn moment van ontwaken was die plotse en plotseling zo
overduidelijke afwezigheid van individualiteit en tijd; twee begrippen die tot dan toe
voor mij niets meer dan logisch leken. Het klinkt welhaast als uittreden, een staat van
afwezigheid, maar toch voelde het helemaal niet zo. Het was trouwens helemaal niet
dat ik me daarvan in dat moment direct bewust van was; er straalde alleen maar iets
door mij heen dat ik nooit eerder had ervaren; iets lekkers, anders dan ooit
tevoren..energetisch en zo aanwezig in alleen maar dat moment. Ik wist ineens zonder
het te weten door die volledige afwezigheid van nog aanwezige vragen. Ik weet het

niet, het is moeilijk te delen wat je ervaart in zo’n moment waarop alles zo anders is
dan je ooit daarvoor hebt ervaren. Het was wonderbaarlijk, bijzonder en anders...ik
ervoer een bijzondere kracht die misschien wel tot mij kwam en die ik toch alleen
maar door mij heen voelde gaan. Ik kan daar niets zinnigs over zeggen; ik heb het
misschien wel te lang als bijzondere ervaring mezelf toegeëigend omdat ik in het half
jaar dat daarop volgde niets dan bijzonder fijne bliss-momenten heb gehad. Dit ligt nu
alweer meer dan 4 jaar achter mij en ik weet ondertussen wel beter. Het is een fase
waar ik nog steeds met plezier aan terugdenk maar die me niet meer eigen is; het is
een, voor mij althans, lege herinnering geworden die ik niet meer terug kan halen of
herbeleven. Daarmee is het, misschien wel helaas, maar dan toch, tot een
onbeduidende herinnering verworden die alleen maar een lekker sausje aan mijn
verhaal toevoegt voor wie dit wil en zoekt.
Ik hoef nergens meer heen omdat ik nergens meer heen kan en ik ga nergens meer
vandaan omdat ik nergens vandaan kom. Elke gedachte die een richting wil gaan, weg
van waar ik nu/hier ben is niet meer van mij en niets dan een wolkje gaande op de
wind. Wat overblijft is dit Ene; dit gedachteloze opmerken van wat als aanwezigheid
verschijnt. Alles staat stil ook al behoeft mijn brein meer synchronisatietijd dan mijn
besef van deze werkelijkheid .. tijd blijkt slechts een illusie die zich in mijn brein
afspeelt en alleen daar werkelijkheid wordt. Wel lullig trouwens als je net hebt
besloten geschiedenis te willen gaan studeren lijkt me. Maar alles ontstaat spontaan
en kent geen geschiedenis van zichzelf..er is dit gebeuren dat oneindig alleen maar is.
Elk verleden is slechts een verhaaltje dat eenieder voor zichzelf schept in z’n eigen
brein...het is voor iedereen weer anders. Er bevindt zich geen verbondenheid in het
verleden, het blijft altijd niets dan een idee; van jou of van mij. De mogelijkheid staat
te allen tijde open van alles over van alles te denken; je kunt er ook voor even
helemaal niets van denken. Er verandert hoegenaamd niets. Elk oordeel is niets dan
een conclusie die je hebt getrokken uit voorafgaande ervaringen; het is allemaal heel
erg subjectief. Het is ook maar net wat je jezelf hebt aangeleerd...ondertussen gaat Dit
gewoon door; Dit wat ons verbindt en laat zijn. Je kunt er niet omheen. Wie ben je nog
zonder een eigen verhaal; wat blijft er over van je eigen werkelijkheid zonder een
oordeel dat je hebt en erover velt…?
Ontwaken is aankomen; het is dit ‘hier ergens zijn’ ...meer heb je niet nodig. Elke dag
is nieuw en nog nergens door besmet en zo word ik wakker, het is onomkeerbaar een
werkelijkheid waarin ik mezelf herken en verken. Het is niet eens nodig dit te
snappen; jezelf laten gaan en daarmee de wereld om je heen heelt je...van wie je ooit
was, van wie je dacht te zijn. Het verzet hiertegen is de headline van de krant van
morgen…zo draait ons leventje rond waarin ego’s elkaar onnodig bevechten en
ontkennen. En zelfs dat blijft dit Ene, de bron van waaruit het ontstaat. Verlichting is
geen boodschap van vrede en liefde zoals het in het brein van een enkel individu zou
kunnen ontstaan. Teruggaan naar de Bron van ons bestaan is het loslaten van elk
verhaal; zelfs het verhaal van alle misère die om ons heen gebeurt. Het is niets dan
een groots megalomaan (..beslist n google-momentje..) verhaal van ego’s die verf
mengen in dit kleurloze zijn. Elke strijd en elke oorlog is een uitvloeisel van onzinnige
ideeën die jou van mij willen en trachten te scheiden. Het houdt zichzelf in stand
zolang ego’s de wereld blijven dicteren en dit spel van mijn en dijn blijven uitspelen.
Juist ook hierin Dit zien; juist niet wegkijken door het als onrecht weg te zetten maar

het doorgronden en snappen, doorzien; dat ego slachtoffers maakt van dwangmatig
denken en handelen...willen vergeven omdat slachtoffers dezelfde mensen zijn als
daders die dezelfde mensen zijn; dezelfde energie en dezelfde verkleurde kleur; zelfs
nergens slachtoffers meer zien. Dit hernieuwd spellen van de gebeurtenissen om je
heen is de vertaalslag die je maakt in dit nieuwe kennen en verkennen..zoeken naar
die verbindende factor. Die er altijd is….en daar moet je heen willen, ook al kun je er
niet echt heen. Uit de verdeeldheid weg willen is niets dan wegkijken en niet een pad
dat je wilt gaan...
...omdat je weg wilt
...omdat je niet hier en nu zoekt
….omdat je daarmee niets of niemand vergeeft
WAT HET VERSCHIL MAAKT
Wat het unieke verschil maakt is dat je niet meer in ik en jij denkt; niet meer in hier
en nu, toen en daar. Het zijn de constellaties die, zoals ik al eerder aangaf, wegvallen
en zullen moeten wegvallen. Niet omdat ze onwaar zijn maar omdat het ene het
andere is; omdat ze elkaar zijn, als onbegrensde gelijktijdigheid zijn….en bij spontaan
ontwaken is Dit het...in een flits van een moment; onbegrensde gelijktijdigheid. Elk
onderscheid is het misverstand en de bron van al het onheil dat gaande is. Elke strijd,
elke bron van onenigheid is gebaseerd op de illusie dat een ander zich buiten jezelf
afspeelt terwijl die ander zichzelf tegelijkertijd niets dan afspeelt in je bewustzijn. De
hele wereld met wat zich daarin afspeelt is een gedachte die in jezelf plaatsvindt. En
daar heb je een oordeel of mening over die toekomstige gebeurtenissen kleur en geur
geven. En daarmee houdt je de wereld, zoals die tot je komt, in stand; als je gelooft in
een apocalyptisch einde der tijden zul je alles in dit licht gaan zien en daarmee zie je
niets dan bevestiging van je eigen ideeën. Geloof je in een god dan zul je zijn werk
oneindig in werking zien maar ik daag je uit te geloven in een god die hier is en niet
daar, want daar is een plek waar je nooit zult aankomen; Elk geloof is inwisselbaar
voor waarachtig zien…en elk geloof is inwisselbaar voor waarachtig zijn.
Het dwangmatige denken en bedenken stopt als je ontwaakt en daarmee stopt ook de
verkramping die al dit dwangmatige denken met zich mee brengt. Denken is slechts
een eigenschap die bij ons hoort en hoezeer we met z’n allen ook denken dat onze
manier van denken onszelf definieert blijkt dit toch een onnodige illusie te zijn. Als het
stopt blijkt alles net zozeer z’n gang te gaan; in die zin verandert er ogenschijnlijk
niets. Maar in jezelf verandert er van alles; het loslaten van je eigen denkpatroon als
kader voor de wereld om je heen laat rust toe en toont nieuwe wegen. Het wordt stil en
stilte heelt en die stilte wordt de wereld…en heelt de wereld; maar dat zul je pas
geleidelijk aan gaan zien en ontdekken. Dat alles mee gaat doen omdat de uiterlijke
grenzen vervagen doordat de beperkingen die je zolang krampachtig vasthield loslaten
en verdwijnen...

WAT HET VERSCHIL MAAKT ALS JE ONTWAAKT
Ontwaken maakt het verschil; dat in mijn en dijn geen verschil huist….ik zie nu wel
in dat je het ego-denken niet bewust kunt veranderen of elimineren, was het maar zo.
Het zou veel rust brengen in het leven dat we met z’n allen hier samen delen. Maar
dat gebeurt gewoon niet zomaar 1, 2, 3. Er moet al welhaast een wonder plaatsvinden
en het is stom om het nu/hier zo te noemen maar het is nu eenmaal zo; er zijn
verhoudingsgewijs maar weinig mensen die ontwaken. Omdat het ons aangeleerd is
een plaats in te nemen in de maatschappij waarin we leven; we hebben allemaal een
aangeleerde behoefte aan erkenning, dat we er mogen zijn zoals we zijn. Maar als je
uit zoemt en afstand neemt lost de carrousel van onnodige gedachtes op en zie je jezelf
alleen nog maar zoals je bent...als welk referentiekader dan ook wegvalt blijf jezelf als
vanzelf over. Je daar geen mening meer over kunnen of hoeven vormen en geen
erkenning meer nodig hebben is wat ontwaken met zich meebrengt. Zonder daar nog
iets van te denken laat rust toe en dat is ook niet meer dan logisch; denken vergt
gewoon heel veel energie en put je uit. Het verschil is het verschil toelaten; het niet
meer weg gummen.
DAT WAT DOORGAAT
dat staat stil..omvat ons bestaan; je neemt niet deel maar bent deelgenoot van het
geheel, van dit stilstaan..dit stil zijn. This One Chance...hier gewoon zijn. Er huist een
mysterie in stil vallen; nergens iets van vinden. Toch gebeurt het nog steeds en ik vind
nog steeds een heleboel van van alles en nog wat. Het komt en gaat en ik geef mee
maar ik verander zelf niet meer mee. Wat overblijft is dit waarnemen, dat ik me
bewust ben van wat langskomt. Dat in dit stilaan niets persoonlijks meer overblijft;
niet in dat wat gebeurt en niet in dat wat persoonlijk overblijft. Ik ben me bewust van
die verandering hoewel ik niet meer voor mezelf kan duiden wat er is veranderd. Alles
verglijdt langzaamaan naar ‘dat wat voorbijkomt’ en dat is niets anders dan het leven
dat ik hier leid. Er ontstaat een verglijdende lijn van meegeven en ik glij mee; het
heeft mij hier gebracht waar ik nu ben.
Ik ben aangekomen waar ik niets meer weet of hoef te weten hoe het vanaf hier gaat;
in mij laat iets los wat ik ooit als mezelf heb gekend. ‘Dat wat voorbijkomt’ is wat ik
voel; wat voorbij komt als wat zich laat zien. Ontwaken is de rauwe werkelijkheid
ervaren; omdat je geen tegengas meer geeft. Het voelt als volledig stilstaan en
terugkijken...het is intiem, voelt heel persoonlijk en tegelijkertijd is er niemand meer
aanwezig. Ik begin hier opnieuw, zo voelt het voor mij. Als met die rauwe, schijnbaar
ondoordringbare tocht naar de top van de berg; als je aankomt zie je niet meer de tocht
met alle ontberingen; je ziet het geheel dat jou op die top omringt en ik overzie hier en
nu het geheel van het pad dat ik ben gegaan….maar ik ben hier en ik zie mezelf
uiteindelijk alleen maar staan en het is om stil van te worden.

DE RAUWE WERKELIJKHEID
Ik sta hier op de bergtop van mijn bestaan en zie alleen nog maar wat mij tot hier
heeft doen gaan. Het is best een eenzaam gevoel en er moest veel wegvallen om de
bergtop te kunnen ontwaren waar ik nu sta. Er is iets wat uiteindelijk overblijft, wat
je vanaf hier ziet als je terugkijkt. Het is wat uiteindelijk bovendrijft want er staat
niets meer in de weg. Gebeurtenissen vallen weg en alleen dat wat ze voort liet gaan
blijft pulseren; een zandkorrels die, zoals ik nu zie kiezels werden en van stenen tot
rotsblokken groeiden. Ik heb het laten gebeuren zoals het eenieder gaat...maar ik zie
nu hoe het kon gebeuren en dat maakt het verschil en het is een huizenhoog verschil.
Ik ben nog niet klaar maar ben aangekomen op het eindpunt van mijn reis. Het is nu
zo duidelijk maar het laat ‘wat ooit was’ nog niet los; het laat mij nog niet los. Weten
waar en hoe het ooit begon en dit zien; voor mezelf is het veel meer dan alleen maar
dit zien...dit inzien. Het ontrafelt mij; de veilige cocon waarin ik mezelf heb laten
verstrikken verglijdt en ontwart zichzelf. De turbulentie is weg, het confronteert…er
was zoveel wat onnodig blijkt en lijkt maar dat is juist de crux. Zo is het gegaan, het is
geen ontkennen...nergens van. Zachtheid hierin zien, ontdekken dat dit het is; dat je
er geen deel van bent of van uitmaakt. Een momentje van ‘ooohh,…dus daarom, alleen
maar daarom ging het zo’. Meer dan een momentje...het raakt me, enorm. Het maakt
veel verdriet los; inzien dat je jezelf zo onnodig druk hebt gemaakt. En dat het steeds
maar weer niets dan dezelfde uitkomst van hetzelfde riedeltje heeft opgeleverd. Je
eigen rode lijn ontdekken; iedereen heeft z’n eigen lijn die zichzelf onbewust in je
nestelt. Van daaruit ga je maar door en worstel je, struikel je en kruip je maar door.
Maar nu moet en nu ga ik erheen omdat ik de uitnodiging nu zie en het licht erin
ontwaar...
Ik weet nu waar ik naar toe ga….dat dit alles, dit hele proces van ontwaken, nooit
ergens anders naar toe wilde dan dit punt. Ik zie, voel, ervaar 2 sporen die naast
elkaar, door elkaar stromen; dat het dus nooit nodig is geweest, maar dat het gewoon
is geweest zoals het is geweest. Er weekt zich iets los en dat is onmogelijk te duiden, te
delen; er gebeurt iets in je waar je zelf geen hand meer in hebt. En voor nu ben ik
aangekomen in een soort basisverdriet, in die zin voel ik bijna mijn eigen kindzijn,
waar ergens de bron van dit alles verborgen ligt. Maar tegelijkertijd, in hetzelfde
proces, voel ik de leegte waarin diezelfde pijn niet aanwezig kan zijn; de ruimte die
onaanraakbaar voor gebeurtenissen en levenslijnen is. Beide raken me intens en met
beide sporen voel ik mij intens verbonden. Hoe meer ik mijn kindzijn, mijn kindpijn
toelaat, doorzie en herken, hoe meer de ruimte die heelt en beschermt zich laat zien en
zich laat kennen aan mij. Ik heb sinds de donkere nacht geweten, voorvoelt, dat dit
punt zou komen en onbewust kroop ik ernaar toe en duwde het weer weg; maar nu is
het zover…

DE WEG NAAR BEVRIJDING
Dit is mijn road to freedom en het is ook precies dat; een pad dat ik heb te gaan en die
ik ook ga. Bevrijding betekent ergens vrij van zijn maar je zult moeten gaan
ontdekken en ook gaan voelen waar je dan wel precies van bevrijd moet worden.
Vrijheid is namelijk niet echt een ding, je kunt het niet benoemen of visualiseren; het
is meer de afwezigheid van onvrijheid, van dat wat je knecht en je verbindt aan ideeën
en concepten. Vrijheid is vrij van ideeën en concepten en is daarmee leeg van zichzelf;
je kunt het jezelf ook niet toe-eigenen....je kunt er alleen maar in verdrinken, jezelf
erin verliezen en ermee versmelten. Je zult gaan zien dat er geen grenzen zijn en dat
die er uiteindelijk ook nooit zijn geweest.
Ik heb een mooi en diepgaand proces beschreven in ‘mijn reis door niemandsland’ over
mijn ontwaken en hoewel het spontaan vanuit zichzelf begon moest ik toch aan het
werk; het bleek een uitnodiging te zijn en geen vrijgeleide. Het daagt uit; hoever ben je
bereid te gaan..? Meer dan eens dacht ik dat het klaar was; dat ik er wel was.
Ontwaken bevrijdt de geest van je ego waardoor stilte zich aan je openbaart, maar het
ego laat sporen na; littekens waar je je niet eens van bewust bent. Alleen vanuit stilte
leer je waarachtig zien, zonder het verstorende en vertroebelende van het ego-denken.
Ik zie nu pas helder wat zich hier afspeelt en waarom voorheen mijn ogen dit niet
zagen en mijn brein dit niet kon bevatten….niets staat meer in de weg. Tot aan mijn
ontwaken dacht ik mijn hele leven lang in gebeurtenissen en mensen die
gebeurtenissen veroorzaken; in oorzaken die gevolgen teweeg brengen. Maar dat is nu
anders en voorbij...
Mijn ontwaken heeft mijn geest thuisgebracht en tot rust gemaand; het is stil
geworden in mijn hoofd, in mijn bewustzijn. Ik ken het niet meer anders dan zoals het
nu is; elke ochtend word ik wakker met een schone lei, het begint altijd weer van
voren af aan: groundhog day...een dag vol potentie en mogelijkheden. Na het proces
wat ik voorheen heb beschreven was dit lange tijd de werkelijkheid waarmee ik
vertrouwd werd en dat went snel. Het is een fijne werkelijkheid en voelt vrij en
verschoond van wat geweest is. Ik dacht gewoon dat het klaar was, dat het goed was
zoals het nu ging. Ik had mijn boek afgerond, uitgedeeld aan een paar mensen om te
lezen en ik had plannen om het online op internet te zetten. Dit is nu alweer een half
jaar geleden en ik ben mijn interesse in dat boek volledig verloren. Voor mij is het
klaar zoals het is; ik hoef er zelf op dit moment helemaal niets meer mee. En
langzaamaan liet zich iets zien; heel geleidelijk aan dit keer waardoor ik het eerst niet
eens door had. Maar de littekens, die ik voorheen al heb benoemd, hebben sporen
nagelaten die nu ineens alle aandacht naar zich toetrekken. Ontwaken ruimt op maar
maakt ook ruimte; ruimte voor de bron van de pijn die zich in een mensenleven in je
nestelt. Dat is wat ik bedoel met mijn kind-zijn; mijn kind-pijn. Het is een heel basaal,
direct en oorspronkelijk gevoel. Ik probeer dit zo uitvoerig mogelijk te beschrijven
omdat deze fase pas echt duidelijk maakt wat bedoeld wordt met thuiskomen;
werkelijk in jezelf aankomen...

Het is mogelijk jezelf te ontstijgen. Maar je ontstijgt jezelf niet echt, het is meer een
afdalen; afdalen naar de oorspronkelijke bron van waaruit je de wereld ooit bent
aangegaan. Dat wat je zoekt is al aanwezig in eenieder van ons maar de onrust zal
moeten verdwijnen. Dit is wat ik met mijn verhaal duidelijk probeer te maken.
Onnodige, zelf gecreëerde onrust zal moeten verdwijnen. Het is niet meer dan logisch;
als onrust verdwijnt blijft rust als vanzelf over. Er gebeurt zoveel vanuit zichzelf
zonder inmenging van gedachtes die het trachten te sturen, we staan daar helemaal
niet bij stil. Gister heb ik de hele dag geklust en aan het eind van de dag zat er een
vervelende splinter in mijn vinger die ik er niet uit kreeg. Maar iets in mijn lichaam
weet precies wat te doen; de splinter zweert zichzelf uit mijn lichaam en ik vind het
een klein wonder dat het precies weet welke kant het op moet gaan en ook gaat. Alles
in mijn lichaam doet zijn eigen ding en ik eigen mezelf daar niets van toe, het gaat als
vanzelf. Mijn hongergevoel, de aandrang om te plassen, mijn hart, mijn bloed, ergens
wel of niet zin in hebben en uiteindelijk de noodzaak te gaan slapen wanneer moeheid
zichzelf doet en zich toont. Maar gedachtes eigenen we onszelf toe en daarin ontstaat
een uniek universum dat een schijnwereld van eigenheid creëert. Het stomme is dat
we met onze gedachtes de natuurlijke stroom van energie blokkeren en daarmee niets
dan lichamelijke en geestelijke problemen veroorzaken. Die we dan weer niet willen
maar daar lijken we dan weer geen controle over te hebben...het veroorzaakt
depressies, verkramping, lichamelijke pijntjes en meer van dat alles. Hoe meer we iets
niet willen hoe hardnekkiger het stand blijkt te houden. Mijn ontwaken heeft mij vrij
gemaakt om te gaan voelen en daarmee te accepteren wat in mij leeft. Dat blijft
pijnlijk en confronterend maar het heelt….en heeft tijd nodig. Ontwaken is loslaten;
het ultieme loslaten van de zelf gecreëerde illusie dat jezelf kapitein bent op dit schip
van licht dat dobbert op de oncontroleerbare golven van dit bestaan.
Wat jezelf ook bedenkt van je eigen werkelijkheid; je bent onmachtig in wat er
gebeurt, wat er plaatsvindt. Er is Dit Ene Dat Zichzelf Doet En Het Kent Niet Eens
Een Verhaal Van Zichzelf; iets anders vindt er niet plaats. Het wordt bewustzijn
genoemd en dat zal het ook wel zijn maar je kunt bewustzijn echt helemaal niet
kennen. Verstandelijk valt hier niets te halen, snap je wel ? Elk kennen vindt in dit
bewustzijn plaats en daarmee zul je bewustzijn nooit leren kennen voor wat het is; je
kunt je er alleen bewust van worden dat het er is….en hoe meer je je hier bewust van
wordt, hoe meer je haar consistentie zult gaan voelen en ervaren. De noodzaak tot
verklaren valt weg, ik hoef er geen vinger meer op te leggen om het te duiden voor wat
het is. En op die manier versmelt je langzamerhand met dit bewustzijn dat een
mysterie blijft en je versmelt in dit mysterie dat je gaat ontdekken als jezelf. Er is
ineens heel veel niet meer nodig en het wordt duidelijk voor wat het is; er openbaart
zich een innerlijke taal die geen woorden gebruikt en die het hele verhaal voor je open
legt. Het laat je zonder vragen met zich meereizen en daarom is er die ruimte waarin
wat los wil komen los komt; je komt niet alleen geestelijk los van je zelf-projectie maar
ook lichamelijk. Het verinnerlijkt zich in je en daar is geen ruimte meer voor barrières
die nog in je opgesloten liggen als littekens van het ooit geleefde leven in het egobewustzijn. En daarom opent zich dit pad in je als je ontwaakt...

DE VER-VAN-MIJN-BED-SHOW
Mijn leven speelt zich voor mijn ogen in mijn bewustzijn af en wordt alsmaar
onpersoonlijker...een ver-van-mijn-bed-show zonder bed; zo dichtbij ben ik nu en al die
dingen die in het verleden zo nadrukkelijk aanwezig waren zijn nog slechts
onvindbaar aanwezig. Ze zijn niet anders dan al die boeken die ik 10 jaar of langer
geleden heb gelezen; onduidelijke verhalen waarvan ik me nog vaag momenten van
herinner die geen energie noch duidingskracht meer bezitten….verstoft en
aangevreten door de tand des tijds. Daarom is bewustzijn leeg van zichzelf; zij bezit
geen verleden en daarmee verlies je, in het versmelten hiermee, je eigen verleden dat
ooit zo belangrijk leek. Het is geen gemis omdat elk gemis verdwijnt in dit hier en nu.
En dat is geen keuze die mij is voorgelegd of die ik heb kunnen maken; het leven
ontvouwt zich volledig oorspronkelijk en natuurlijk en ik ga gewoon mee; willoos en
natuurlijk zoals ik nu ga en natuurlijk is het logisch; is het logisch dat ik zo ga en zo
natuurlijk hierin sta….
Ik ben geen spreker, geen goeroe met mooie verhaaltjes, ik weet niet eens hoe ik het
woord precies moet spellen; ik ben maar een hele gewone trucker die zich Horsepower
Harrie noemt,...een charlatan, nietsnut, goed in dingen die ik leuk vind. Ik doe geen
grootse dingen, verre van dat. Ik ben verlicht en ik kan je verzekeren; als je ontwaakt
is dat het meest stompzinnige dat je over jezelf hebt te zeggen. Maar het maakt me
niet heel veel meer uit; ik weet wat nodig is te weten en als dat een naam moet hebben
dan krijgt het die naam. Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat, wie ik ook vertel over
mijn ervaringen, zoekende mensen die op het spirituele pad onderweg zijn het niet in
mijn verhaal vinden. Dat vind ik niet erg, hoewel ik ‘mijn’ eerste jaar overenthousiast
ben geweest en niet uitgesproken raakte over dit bijzondere dat mij was overkomen .
Ik denk dat mooie,grootse verhalen nodig zijn om grootse veranderingen bij mensen
teweeg te brengen; ik heb ze alleen jammer genoeg niet in mijn pocket. Mijn verhaal
blijft redelijk down to earth, hoewel ik het makkelijk anders had kunnen vertellen.
Maar ik schrijf alleen maar omdat ik het zelf heel leuk vind terug te lezen wat ik zelf
schrijf en omdat het een ding is dat je echt moet gaan doen als je ontwaakt: schrijven
schrijf schrijven dus schrijf van je af en naar jezelf toe; het heelt en schept
duidelijkheid voor jezelf en dat is o zo belangrijk. Dus schrijf...make a journal, vertel
jezelf wat niemand anders snapt.
Jaag geen idylle na en verlies jezelf niet in al die mooie verhalen over liefde, vrede
geluk en gelukzaligheid; het pad richting verlichting gaat over waarachtigheid, over
de werkelijkheid die ons omringt. Het is deze rauwe alles omvattende werkelijkheid
waarin nog steeds plaatsvindt wat we dagelijks om ons heen zien gebeuren. Het is
geen sub-werkelijkheid die de banaliteit van ons dagelijkse leven ontstijgt. Verlichting
gaat over acceptatie, over toelaten en loslaten. Inzien dat dat er bij hoort en deel
uitmaakt van dit bestaan dat we met z’n allen beleven. Dat we daarom hier zijn; dat je
moet koesteren dat je hier bent om dit eenmalig in deze vorm te ervaren. Zonder idee,
zonder vooropgezet plan…en dat dat een bepaalde ‘feel’ heeft en iets heel lekkers in je
losmaakt is nooit een doel maar altijd het gevolg van en logisch vervolg op essentiële
stappen die je maakt. Liefde, vrede en geluk woelt zich altijd vrij uit wat je achter laat
en de ‘weetjes van Verlichting’ zijn niets dan de lekkere saus die je verder helpt en
begeleidt op dit pad richting waarachtigheid...of bedoel ik hier toch misschien
oorspronkelijkheid..?

WAT VALT ER TE VERLIEZEN ??
Het is slechts een idee dat verdwijnt; een hardnekkig idee, dat wel. Als een wolk die
besluit geen regen te laten vallen en geleidelijk aan weer oplost. Zo kun je zelf
oplossen en verdwijnen als idee dat door jezelf ooit is bedacht. Wie weet hebben
anderen het wel voor je bedacht en leef je hun idee. Leg dat idee maar op een
presenteerblaadje en toon het de wereld of, beter nog, vertel jezelf maar wat je ziet.
Het is als met de mist die net geen regen is maar ook geen heldere hemel toont. Elk
zelfbedacht idee van jezelf hangt altijd maar gewoon ergens tussen in en weet nooit
precies van zichzelf wat ze eigenlijk is; ideeën meanderen zoals de wolken doen. Dit
ondefinieerbare iets is er te verliezen. Helder zien is geen gave, het is een natuurlijke,
aangeboren eigenschap die, opgeschoond, hetzelfde doet als wat ze altijd van nature
heeft gedaan. Ontwaakt zijn, of beter nog: volledig natuurlijk zijn, is geen gave
gereserveerd voor enkele bijzondere mensen die het licht hebben gezien. Het is een
polka die uitnodigt om in te haken; want alleen zo kun je meedoen, door in te haken en
mee te dansen. En dus: doe je mee of kijk je nog even toe..?? Zoals ik, toen ik als puber
in de discotheek vooral toekeek en nooit in de buurt kwam van het meisje van mijn
dromen; ik ging gewoon weer alleen naar huis.
WAT VALT ER TE KIEZEN ??
Uiteindelijk niets, maar zo eenvoudig zit het gewoon niet in elkaar. Je hebt wel zeker
een keuze zolang je nog zoekt. Gister kwam ik heel toevallig Trevor Ilesley tegen op
You Tube met zijn Dark Night Of The Soul Series en ik beveel zijn filmpjes van harte
aan. Trevor is heel direct en vertelt een heel persoonlijk verhaal en ik resoneerde
direct met zijn manier van vertellen. Veel mensen die vastlopen in hun leven lopen
vast in hun eigen zelfbedachte verhaal dat dan ook nog eens versterkt wordt door
mensen die een rol spelen in hun leven en de maatschappij waarin ze leven. Wat
bovenal belangrijk lijkt is wat we toe willen of kunnen voegen aan het leven dat we
leiden. Dat kan een maatschappelijke of sociale status zijn, materieel gewin, liefde en
verbondenheid die bij anderen gevonden moet worden. Het lijkt niet meer dan logisch
en zo draait voor de meesten onder ons het leven zich af. Het is zelden af, het blijft
zoeken naar dat ene...niet meer zoeken lijkt een absurde optie. Wat je ook toevoegt
aan je leven, er bestaat de mogelijkheid dat je het kwijtraakt. Mijn verhaal gaat over
‘wat niet weg kan en nooit weg was’ ; veel anders heb ik hier niet te vertellen dus ik
zal hier telkens wel weer op uitkomen. Maar ooit is het anders geweest en zocht ik,
steeds maar weer en steeds meer, hoewel ik nu weet dat ik niet eens echt zocht...ik
was alleen maar bezig gaten te dichten. Ik voelde een ondefinieerbare leegte die nooit
wegging. Het liet zich nergens mee vullen, zo leek het. Maar het vulde zich wel; met
teleurstellingen, verlies, strijd en uiteindelijk met depressies en negatieve gedachtes
over mezelf. Mijn leven is een lang struikelpad geweest van mooie, maar ook heel veel
niet mooie, niet fijne momenten. Die waren er echt veel minder dan de mooie
momenten maar ze hadden mij meer te vertellen, zo leek het. Het nare is dat de
pijnlijke momenten negatieve gedachtes in gang brengen die de mooie momenten
kleuren en omlaag brengen. Daarmee kom je vanzelf, meestal onbewust, in een
negatieve spiraal waar je maar moeilijk meer uitkomt. Het is heel destructief en dan

denk ik voor nu weer even aan al die mensen die hier niet meer uit konden komen;
mijn kleine broertje, 2 lieve nichtjes, een oom en een paar verdomd fijne vrienden...zo
jammer en verdrietig.
Maar zo gaat het nu eenmaal in het leven; ieder kiest z’n eigen weg. Zelf koos ik een
leven vol strijd, eigenwijs als ik altijd ben geweest. De kennis die je door je eigen
verleden opdoet bepaalt je visie op de gebeurtenissen in het heden; je kleurt het
onbewust zelf in en daarmee stoten de meeste mensen zich aan dezelfde steen die ze
kennen en herkennen. En daarmee gaat het gewoon door en blijft de pijn en weerstand
bestaan die altijd zo vertrouwd is geweest. Alsof er nooit iets wil lukken….het blijft
struikelen en opstaan. Ego is dit niet meer willen, hieruit willen kunnen
ontsnappen….maar juist door het niet te willen blijft ego, blijft de weerstand tegen dit
vervelende gevoel bestaan. Daarom hoor je mensen die ontwaken vertellen over de
donkere nacht van de ziel. Het is een onlosmakelijk onderdeel van ontwaken en het
doel is het doorbreken van de cyclus, het doorknippen van de vertrouwde lijn die maar
door lijkt te blijven gaan. Als je in die cyclus blijft hangen blijf je het verleden
doorvoelen terwijl dat verleden je allang heeft verlaten en hier niet meer is, zelfs
nergens meer is. Het verleden toont zich alleen in onverwerkt leed dat zich nestelt in
je bewustzijn. We zijn hier om alles te zien, om te ondergaan wat zich afspeelt...niet
om het vast te houden als pijnlichaam dat zich nestelt in je bewustzijn. Dat
pijnlichaam ontwricht en versluiert je blik en dat moet je niet willen.
Ik ben ontwaakt maar het maakt me geen ander en al zeker geen beter of verheven
mens; het is geen jasje dat je aantrekt, geen status die je verwerft. Ontwaken is nogal
een ding en het is niet veel mensen gegeven die het proces van ontwaken
ongeschonden zullen doorstaan. Je wordt geconfronteerd met pijn die je hebt
weggestopt en je zult dit ook gaan voelen. Maar je zult ook je beschermengel
ontmoeten die diep in je huist en het is een proces dat je heen en weer laat slingeren
tussen hoogte- en dieptepunten. Ik koester wat ik heb meegemaakt op mijn weg
hiernaar toe; dat ik hand in hand met mijn kind-pijn het hele verhaal heb mogen zien
voor wat het is, ...voor wat het was en wat het voor mij heeft betekend. Dit meegaan
was voor mij als de vlieger die André Hazes bezingt; omdat ik het een mooi lied vind
en omdat mijn brief is aangekomen en gelezen...en daarmee is het nu goed zoals het is.
‘...WAT NIET WEG KAN EN NOOIT WEG WAS...’
Je kunt een keuze maken negatieve gedachtes te blijven volgen of je kiest ervoor ze te
onderzoeken en te bevragen. Het is mij aangereikt, simpelweg door te ontwaken, maar
ik weet heel zeker dat die verandering nooit zou hebben plaatsgevonden zonder die
gebeurtenis; ik was al zo verstrikt geraakt in het verhaal van mijn leven dat al zolang
voor mij zo logisch leek en toch tegelijkertijd zo vermoeiend en meer dan warrig. Ik
ben mijn hele leven een vechter en doorzetter geweest en ik had mij gewoon verder
gebokst door nieuwe gebeurtenissen en uitdagingen heen die vanzelf wel weer op mijn
pad zouden verschijnen. Ze zouden als vanzelf assimileren in het overbekende verhaal
dat ik mezelf zou blijven vertellen, over and over again. Maar die strijd is voorbij en ik
ben die bokser, die vechter niet meer.

Maar met simpelweg ontwaken ben je er niet. Het is een aanzet en daarna ben jezelf
aan zet en kom je te staan voor de enige keuze is die er werkelijk toe doet. En
naarmate het proces zich verdiept en je meer en meer in jezelf afdaalt en je
langzaamaan terugkeert naar wie en hoe je werkelijk van nature bent zul je vanzelf
gaan inzien dat er uiteindelijk geen keuzes overblijven. Je gaat mee meanderen met
de stroom van de rivier en alle bochten en obstakels die voorheen de natuurlijke
stroom leken te frustreren blijken niets dan de natuurlijke stroom te zijn. Het is mij
ineens zo duidelijk alleen maar omdat ik heb leren mee wiegen op de stroom van deze
rivier. Waar ik uiteindelijk uitkom is waar ik thuishoor en waar ik thuis ben en
niemand, ook niet ik, controleert meer een richting waar dit heen gaat of vanaf gaat.

HOE HET IS GEWEEST EN HOE HET DUS GAAT
Ik ben ongenadig onderuit gehaald sinds mijn ontwaken, nu alweer zo’n 5 jaar
geleden. Wat je ondergaat kun je niet spiegelen, nergens aan...het is een heel
persoonlijk proces; nieuw, anders, heel direct en zelf denk ik dat het gewoon zo zal
moeten gaan. Maar dat is misschien wel alleen maar omdat ik alles in de smoel wilde
kijken en ben gaan doen. Ik moest mezelf herontdekken en herdefiniëren; het was een
lange, moeizame, inspirerende, pijnlijke maar bovenal wonderschone reis en ik heb
niets dan een rauw en echt verhaal te vertellen. Er zijn valkuilen weet ik nu; het
wordt je niet aangereikt als kant en klaar product. Je moet dit heel echt willen; als je
ontwaakt wordt je beschikbaar gemaakt voor het eeuwige licht dat in je schijnt maar
het is een fel en doorschijnend licht dat je verpulvert en verbrandt...het laat niets heel
en gaat nergens om heen; het brandt gewoon...
Wat ontwaken instigeert is de tocht terug naar de oorspronkelijke bron van wat zich
onherroepelijk aandient...simpelweg omdat je niet meer in staat bent te oordelen en
alles toelaat zoals het gebeurt zonder het te wegen op dat zelf gebouwd weegschaaltje
van goedkeuring en afkeuring. En die bron, dat onbedorven oorspronkelijke gevoel, is
onveranderlijk, onvoorwaardelijk en daar wilde ik heen; coute que coute. De weg
erheen was lang en die weg was bij vlagen pijnlijk en confronterend; ik vertel maar
gewoon zoals het voor mij is geweest. Ik ben dat pad gegaan en ben trots op mezelf;
het vervult mij en dat is een waanzinnig gevoel….ik ben thuis, klaar, verwezenlijkt;
stomme woorden die ik er nu zo ineens bij verzin, maar hé...what the heck, het is een
wonderschone plek om te zijn. Ik moest veel loslaten, beetje bij beetje, het kwam altijd
uit zichzelf; precies wanneer ik aan een nieuw stukje toe was. Het was nooit
gemakkelijk; wat zich ook aandiende, het liet zich altijd volledig zien. Wat je ook hebt
los te laten, je zult er in moeten zwelgen om het voor vol te zien waardoor het zichzelf
leegt…want zo gaat het; zo gauw je je eraan overgeeft leegt het zichzelf. Het verdwijnt
voorgoed, elk stukje dat je werkelijk onder ogen gaat zien en onder ogen wilt zien
verdwijnt voorgoed uit je bewustzijn. Het verpulvert langzaamaan je ik-zijn omdat je
ikje huist in brokjes zelfbedachte ideeën, concepten en onverwerkte emoties.

Een paar maanden geleden diende zich het failliet aan van mijn leven zoals ik het tot
voor mijn ontwaken heb geleefd. Zo voelde het, en vergis je niet, zo is en zo gaat het
ook werkelijk in dit proces van ontwaken. Wat je hebt te voelen voel je ook echt en
omvat je, sluit je in en daarom wil ik ook heel graag vertellen hoe deze fase is gegaan
en voor mij is geweest…dat ik 10 stappen terug leek te moeten vallen om verder te
kunnen gaan. En dat je pas heel veel later komt te weten dat je niets dan verder ging
ook al voel je je nog zo verloren in die 10 stappen terug die je hebt moeten doen.

EEN STUKJE OVER URGENTIE EN WAAROM DAT ZO IS …
Ik ben heel erg op mezelf geraakt en sinds mijn ontwaken zijn er nogal wat
vriendschappen weggevallen. En ondanks vele relaties die ik heb gehad in mijn leven
ben ik op mijn 51e single en zonder kinderen. Sociaal gezien zit ik in een isolement en
dat heb ik ook echt moeten voelen, En zo was het; het confronteerde mij enorm en ik
heb daarin een keuze moeten maken. Dat ik opnieuw moest beginnen, opnieuw
bouwen en dat is wat ik heb gedaan. Ik heb me eraan overgegeven; het is gewoon zoals
het is. Het klinkt zo simpel in deze enkele woorden die ik er voor nu aan spendeer
maar ik heb heb het moeten doorvoelen om het werkelijk te kennen en zo gaat het; zo
vindt iedereen nu eenmaal op zijn eigen manier z’n eigen draken op zijn pad. Je zult ze
in de ogen moeten kijken, zien wat gaande is in dat koppie dat jouw werkelijkheid
dicteert en die toetsen aan de werkelijkheid die je hier en nu wilt omarmen en
verwelkomen.
Mijn behoefte aan mensen om me heen vulde een niet te dempen leegte in mezelf die
in een ver verleden is ontstaan. Die leegte bleef, hoezeer ik het ook gevuld heb met
mensen om me heen en relaties die ik aanging. En moest worden gevuld met wat
buiten mijzelf en buiten mijn macht lag; door mensen om mij heen. Dit is wat ik nu zie
maar ik kijk gelukkig alweer geruime tijd terug zonder verhaal; zonder dat eigene, dat
persoonlijke verhaal dat al het voorgaande heeft gevormd en gedirigeerd. Dit is wat
ontwaken doet; het laat je terugkijken zonder vooropgezet en voorgekauwd verhaal. Je
kijkt terug en ziet het voor wat het is en dat is het dan; een onpersoonlijk verhaal dat
je leest en weglegt als je moe wordt of afgeleid door iets anders. Ontwaken verandert
je bewustzijn tot dat waar je aandacht is en wat aandacht vereist. Dat persoonlijke
verhaal dat zo persoonlijk voelde en zoveel consequenties voor de toekomst voorspelde
blijkt slecht een verhaal dat je kunt lezen en wegleggen zo gauw je er zat van bent
omdat het niet meer boeit….zo kan het ook en zo gaat het nu.
Het leven krijgt urgentie en daarmee bedoel ik niet wat in mijn gedachtes en ideeën
leeft, dat is slechts een schijnwereld, een utopische werkelijkheid...droomland. Je
ontwaakt in een leeg land dat aanwezigheid heet maar die leegte is helemaal niet leeg
van zichzelf. Het is gewoon mogelijk jezelf los te maken van je eigen denken, je eigen
voorgefabriceerde en afgebakende ideeën over een werkelijkheid die alleen maar in je
eigen hoofd leven. Die werkelijkheid is voor iedereen weer anders omdat iedereen
anders denkt maar we leven allemaal hetzelfde leven dat we delen met elkaar. Het is
niet zo gecompliceerd als we allemaal wel denken als we allemaal maar simpelweg

niet zo heel veel zouden denken met elkaar en over elkaar. We denken elkaar en
bedenken elkaar maar niemand is wat een ander bedenkt dat diegene is. Niemand is
een bedacht concept...we zijn allemaal één in dezelfde beweging van niets dan hier dit
aanwezige zijn; deze unieke eenheid in bewustzijn. De conceptuele werkelijkheid is
slechts wat we er zelf van maken; verhaalloos aanwezig zijn lijkt absurd en ridicuul
omdat het leven om ons heen niets dan verhalen laat zien en laat lezen door ons brein.
Maar alleen daar, in elk willekeurig brein dat denkt en een werkelijkheid bedenkt
vinden ze plaats en dat is te stoppen.,,en dat is het enige dat er werkelijk toe doet. En
dat is en heet urgentie die er gewoon heel echt toe doet….

HOE HET NU SINDS EEN TIJDJE VERDER GAAT
Die surrogaat-werkelijkheid stopt niet zomaar en ik weet dat ondertussen maar al te
goed; dit alles doorzien en voor jezelf erkennen dat je het voor jezelf volstrekt onnodig
onzinnig moeilijk hebt gemaakt is confronterend en dat gaat je niet, ging mij in elk
geval niet in de koude kleren zitten. Zoals ik al zei: het failliet van mijn leven diende
zich aan en ik weet best wel dat het zot klinkt het zo te noemen. Laat mij maar een
onzinnig verhaal vertellen want ik weet ondertussen allang dat wat nooit waar was
pure werkelijkheid moest worden om het te kunnen laten gaan. Ik voelde me mislukt;
mijn ontwaken heeft mij ongenadig op de feiten gewezen en tikt niet anders dan
steeds maar weer op mijn vingers die maar blijven wijzen en wanhopig richting
zoeken. Eenieder kent z’n eigen verdriet en z’n eigen teleurstellingen en ze werken
allemaal door in het vervolg dat van daaruit het licht zoekt. En als de meeste mensen
onder ons koos ik omwegen, weg van teleurstellingen die in mij rond woelden en mijn
keuzes bepaalden en ik deed dat niet eens bewust; je bent en verkiest wat je kent en
van daaruit reis je voort in dit bestaan. Ik denk gewoon dat het voor de meesten onder
ons zo gaat. Ik heb de afgelopen jaren al zoveel losgelaten, zoveel nieuwe inzichten
verworven, maar het verdriet dat in mij lag opgeslagen en diep weggeborgen leek
woelde zich vrij. Wat ik mijn hele leven heb nagejaagd heb ik niet, heb ik nooit kunnen
vinden. Het klinkt nu heel zielig en zo voelde ik me ook, hoewel deze fase gelukkig niet
heel erg lang heeft geduurd. Maar ik moest wel naar de bron van dat verdriet en ik
moest er middenin gaan zitten en zo ging het; mijn leven voelde als een totale
mislukking en dat was niet fijn. Ik heb het gezien voor wat het was, heb het gevoeld
zoals het voelde en heb het geaccepteerd zoals het was; zoals het toen voelde. En van
daaruit heb ik gekozen voor een nieuwe start; een doorstart, gewoon weer opnieuw
beginnen, van voren af aan. En dat is wat ik heb gedaan; ik heb bepaalde keuzes
gemaakt, kwam nog meer op mezelf terecht en heb het verdriet hierom gewoon maar
laten zijn. Dit heeft misschien, ongeveer, wellicht 2 maanden geduurd, ik weet het niet
meer; maar dat weet je pas achteraf...Maar als je erin zit; ach, tja..achteraf wordt
alles, en gelukkig maar, niets dan een verhaaltje dat je vertelt, deelt en aflegt...
Zelf wist ik al lang dat dit punt, dit moment ooit zou komen en ik was daar eerlijk
gezegd bang voor, heb me er zelfs voor verschuild. Ik ben me daar wel bewust van
geweest, maar het is makkelijk je in het leven van alledag te verschuilen achter de
hectiek van alledaagse gebeurtenissen. Ik heb ook niet altijd evenveel zin gehad de
diepte in te duiken wat ik in het begin van mijn ontwaken wel heb gedaan. Kort na

bovengenoemde periode gebeurde er iets in een vriendschap die precies de kern raakte
die ik net had doorvoeld en dat kwam ongelooflijk hard binnen. Het raakte precies dat
gevoel van mislukking dat zo aan de oppervlakte was verschenen. Maar daar waar ik
er vroeger hard voor wegliep, verbitterd en gekwetst, ging ik nu de confrontatie aan;
het voelde als niets dan logisch dat ik het nu zo moest gaan doen. Je moet de dingen
gewoon bevragen en onderzoeken in plaats van het weg te stoppen in de kist van
onverwerkte trauma’s en daarmee was het ook gewoon al vrij snel weer klaar. Het
lijkt en klinkt zo simpel maar ik heb het mezelf vroeger schijnbaar niet aangeleerd de
dingen zo tegemoet te treden.
Het was nog diezelfde dag, aan het eind van de middag toen ik aan het afronden was
op mijn werk en buiten bij m’n vrachtwagen nog een sigaretje rookte dat het zich liet
zien; het leven opende zich en toonde zich en ik zag datgene waarvan ik al heel lang
wist dat ik daarheen op weg was. Ik wist niet waar ik kijken moest terwijl ik niets dan
om mij heen keek; het was intiem, het was ontroerend en het was mij gewoon
duidelijk. Er was geen geknetter, geen vuurwerk, geen ultiem moment van
gelukzaligheid; het was meer een langgerekte ...WWWAAAUUWW….
“...Dus dit is het, zo is het dus...” en in die zekerheid viel ik gewoon stil en wist wat
deze stilte te vertellen had.
Het ging ook weer, natuurlijk, als altijd, als elk ultieme moment dat je ervaart maar
dat maakt niets meer uit; het hoeft haar gezicht niet continue te tonen om het te
kennen…ik weet dat dit meereist, dat dit de reis ik die ik ga. Dat ik een reis ben en
dat alles één en dezelfde reis is ook al staat hier alles stil en is hier helemaal niemand
aanwezig en is hier zelf helemaal niemand op reis. Je hoeft dit niet te snappen want er
valt helemaal niets te snappen; die behoefte valt weg omdat het geheim ligt in het
wegvallen van welke behoefte dan ook. Hier, dit ene moment, is dat wat hier is en ons
meesleurt. Naakt en onmachtig in de stromende regen staan en de regen maar laten
komen, laat het maar stromen...als je eenmaal nat bent kun je niet natter meer
worden en dan maakt het niets meer uit en alleen maar zo voel ik mij nu…doordrenkt
en verzengt. Dat ik niet persé meer woorden nodig heb om nog verder te gaan...maar
ik wil doorgaan in mijn eigen oneindige verhaal, en dus...
Die langgerekte WWWAAAUUWW was geen blik op spectaculaire vergezichten; je
wordt in dit proces alleen maar leeggemaakt van jezelf...je wordt beschikbaar
gemaakt. Beschikbaar voor het potentieel dat het leven je aanreikt; alles blijkt niets
anders dan bereikbaar en mogelijk omdat de begrenzing van het individuele wegvalt.
Het is dit waarachtige zien dat in ons huist waar het altijd is geweest...het was zo
herkenbaar en voelde intiem, het kreeg kleur en geur, was aanraakbaar en toch
nergens bereikbaar; omdat in het vrije veld van de directe ervaring geen centrum
aanwezig is en aanwezigheid dus en daarom overal in aanwezig blijkt te zijn. Het is
weinig spectaculair omdat het niet in gebeurtenissen zit die je jezelf kunt toe-eigenen
en dat is het wonder dat geschiedt; dat wat gebeurt, dat wat je ‘ziet’ gebeurt volledig
zonder stuurmens en beweegt in mensen, dieren, objecten, de ruimte, de lucht en in
alles daartussen in. Vrijheid is… en heel veel meer is er niet over te vertellen.

HORSEPOWER HARRIE
Ik rijd nog steeds m’n rondjes in m’n truck en doe mijn boodschappen bij de AH om de
hoek, drink op gezette tijden m’n biertjes en rook daar een saffie bij, vul mijn vrije
dagen met wandelingen, uitjes, veel rondhangen en schrijf dus zo af en toe wat van mij
af...ik zie wel wat zich aandient, het is weinig spectaculair maar ik voel me bij alles
goed zoals het gaat en voel nabijheid in wat zich aandient. Wat stopt is iets niet meer
willen terwijl het toch onvermijdelijk gebeurt en als dat stopt verandert alles; je hele
bewustzijn transformeert naar iets dat voorheen buiten jezelf leek te liggen maar daar
nooit lag. Niets meer willen klinkt alleen maar hol en leeg voor wie nog heel veel wil in
de hoop op meer, beter en mooier dan het al is. Maar het gebeurt al, als je maar
kijkt...als je maar toelaat….als je maar loslaat en dat ook toelaat.
WAT ZICH ROERT…
“Je hoeft alleen maar te ontspannen in waarheid en aanvaarding, je hoeft alleen maar
stil te zijn. “ schrijft Prajnaparamita op bladzijde 68 van haar boek ‘Ontwaak’ en het is
o zo mooi en waar wat zij schrijft….maar zo voel ik mij niet; niet nu...want het is
helemaal niet stil in mij. Ik herleef de brute waarheid van mijn verleden en het golft
door mij heen als een woeste rivier. Ontwaken is een pad van heling maar je hebt het
gewoon niet te kiezen hoe dat pad zich zal openbaren aan jou. Ik voel mij zo verdrietig,
het kleurt voor nu de hele wereld om mij heen…ik ben alles kwijt wat mij liet zijn
zoals ik was. Het schiet zo heen en weer sinds een paar dagen en ik moet en ik wil
lijden aan mezelf; ik weet wat in mij huist, zo diep verborgen als het ligt...het is ineens
zo intens aanwezig. Het doet heel erg zeer en ik wil dit; ik wil lijden aan wat ik voel,
wat door mij heenstroomt. Ik heb helemaal geen zin in een fucking mooi boek over
verlichting, hoe mooi het allemaal wel niet is; ik wil, voor nu dan, delen hoe pijnlijk
het is te ontwaken, vertellen wat loslaten met je doet. En dat dat er heel erg toe
doet...en morgen word ik wakker en is er een grote kans dat ik niets dan mooie
woorden in mijn vingers heb los te laten; zou zo maar kunnen. Maar wil je ontwaken
dan zul je open moeten staan voor dat wat zich wil laten zien; je hebt er sowieso geen
zeggenschap over en dat is een zeker ding.
Dit is mijn levenslijn en dit is hoe het voelt...fuck it, zo is het voor nu dan. Damn it …
damn … damnit; ik ga steeds maar weer nieuwe lagen bij langs. Waar de vorige zijn
losgeweekt is ruimte voor de diepere lagen die nog verborgen lagen. Je wordt
opgeschoond van jezelf en zo is het nu ook voor mij en zo gaat het dus. Alleen zo kun je
de lege ruimte tegemoet treden en zien voor wat ze werkelijk is. Alleen maar stil zijn,
zoals P mij en al haar andere lezers vertelt, is slechts een beginpunt, vertrekpunt.
Ik ben nu heel dicht bij, dat weet ik. Daarom voelt het zwaar en nabij, breekbaar en
kwetsbaar; ik ben mij nooit zo bewust geweest van de lagen die zich in mij en om mij
heen hadden gemanifesteerd...als beschermlaag, zodat wat weggeborgen lag nooit
meer zou worden beroerd of wakker geschud. Ik kom zoveel tegen van mezelf maar

niets heeft werkelijk een naam, een verhaal; het laat zich niet vertellen, zelfs niet aan
mezelf. Het is een ander verhaal, een leven op zich...een spoor dat is geërodeerd in
mijn ziel. Het is als klei dat niet van zichzelf weet dat zij geboetseerd is tot beeld en
daarmee tot expressie wordt van een verhaal dat verteld wil worden...verteld moet
worden. Ik ben te dichtbij, ik zou alles zomaar weer overhoop kunnen halen, weet ik.
Maar dat gebeurt niet, en ook dat weet ik….ik wil hier heel erg naar toe; mijn focus op
dit proces is zo sterk ook al wil ik weg als het rommelt, schuurt en nagels krast in mijn
ziel.
Dit is het pad en dit is mijn pad; hoe machteloos en verloren ik soms ook klink, ik weet
dat dit, op deze manier de weg is...ook al ben je dan jaren onderweg. Ik ga deze weg, er
is helemaal geen weg meer terug en dat wil ik ook niet. Dat gaat niet meer. Ik heb
gekozen voor een pad van heling, van lijden aan mezelf. Omdat ik weet dat dit moet
gaan zoals het gaat. En het gaat zoals het gaat en daar heb ik geen zeggenschap over.
Het voelt intiem en eigen en ik voel meer en meer herkenning in wat om mij heen mij
zo laat zijn. Hoe meer de binnenlaag zich roert, hoe intiemer de buitenlaag zich
vermengt met het innerlijke; grenzen bewegen zich daartussen als mistflarden die de
warmte van dit hart, mijn hart niet kunnen verdragen en daardoor loslaten…
langzaamaan oplossen doordat ik meega...meegeef, meedrijf.
GEEN GEMAKKELIJK VERHAAL
want dat is het niet; het verhaal dat ik met je deel. Ik weet maar al te goed dat zovelen
in hoop en aanbidding aan de voeten van goeroes zitten, hopende op dat beloftevolle
leven zonder lijden met hopelijk een paar spettertjes gelukzaligheid, maar ik lijd voor
nu dan ontegenzeglijk aan mijn eigen verhaal; dat moge duidelijk zijn. Zo af en toe en
dan overvalt het me; keer op keer weer. Ik ben op weg want zo gaan we allemaal
hetzelfde pad; eenieder op z’n eigen manier. Maar het is niet iets wat ik heb te doen;
het gaat al zo voor ik ook maar kan bedenken ervoor te kunnen kiezen. Als dit de weg
is dan ga ik die weg; er valt niets te verkiezen boven iets anders. Natuurlijk, als er iets
boven komt dat zich laat zien, zich heel erg laat voelen omdat het zolang bedekt en
weggestopt lag dan doet dat zeer; maar als dat de weg is dan ga ik die weg.. En als het
is uit gevoeld en de lege, vrije, fijne, liefdevolle ruimte zich weer toont en de boventoon
voert; als dat de weg is dan ga ik die weg; want er valt niets te verkiezen boven iets
anders.
Ik kan er niet heel veel aan doen, maar ik schrijf hoofdzakelijk in hoofdlijnen omdat
die zich het duidelijkste slijten in dit verhaal. Het zou veel meer over de nuances
moeten kunnen gaan; de subtiele veranderingen en meanderende inzichten die iets,
onmerkbaar, veranderen aan het lied. Maar die laten zich nauwelijks wegschrijven; ze
zijn meer als wondjes die al helen aleer je ze opmerkt. Toch zijn het juist deze subtiele
kwinkslagen in mijn bewustzijn, tussen de heislagen in, die het bijzondere van de
transformatie hechter en solider maken. Als een golf die langzaam tot stilstand komt;
de stilte komt pas op het einde tot volledige rijping….wordt meer en meer herkenbaar
en wordt zelfs hoorbaar in de misère die zich zo af en toe roert.

Ik ben ooit begonnen met het schrijven over mijn moment van ontwaken; een
wonderbaarlijk moment. Het heeft veel in gang gezet en ik ben een lange weg gegaan
sindsdien. Maar je gaat helemaal geen weg...je komt juist tot stilstand. Je komt stil te
staan bij wat in je leeft; wat z’n eigen weg uitslijt in je bewustzijn en sporen
achterlaat. Je kijkt om en het voelt keer op keer als achterom kijken, terugkijken en
dat is wat je gaat doen. Terugkijken, terugvoelen; het definieert zichzelf als vanzelf als
zodanig en zo voelt het ook. Maar toch is het dat niet...en toch zul je het jezelf keer op
keer weer eigen moeten maken. Elke keer weer dat je jezelf betrapt op terugkijken,
elke keer dat je weer gevangen wordt in dit ‘terugvoelen’ zul je weer je plaats moeten
bepalen en dat is en blijft een strijd; de scheidslijn is zo dun ..!! Je staat allang stil
maar deze stilstand zien wordt onmogelijk zonder referentiepunt. Terwijl je juist daar
bent aanbeland: in dit referentieloze zijn, zonder kader dat je nog inperkt. Dat is de
weg die je gaat als je ontwaakt...jezelf keer op keer herkennen in dit ongrijpbaar
proces van heling en keer op keer jezelf hervinden op het beginpunt; het vertrekpunt.
Alles daarin is niets dan vertrekpunt totdat je uiteindelijk tot niets meer dan
vertrekpunt zult verworden. Want daar kom je aan en hervind je jezelf….en blijkt er
niets, niets, maar dan ook echt niets veranderd.
Weet je; het is niets anders dan wat hier is, wat zich laat zien en voelen...iets anders is
er niet. En daar intiem bij aanwezig zijn, anders dan dat kun je niet zijn. Het is dit
‘bij jezelf blijven’ ...en zo zijn. Geen mirakel, geen wonderbaarlijke manier van zijn,
geen eeuwig durende aanwezigheid in nirvana. Zo zijn beweegt zich anders; het heeft
iets natuurlijks van zichzelf...het opent iets in je dat van nature open moet staan om
te kunnen sprankelen. En het staat nu open en laat zich zien en laat zich voelen … en
het voelt als een levendige aanwezigheid die energie pompt in mijn bewustzijn; toch,
nee...pompen is niet het juiste woord; het stuwt mij voort, beweegt zich niet alleen
meer in mij, maar ook om mij en door mij heen. Dit is wat steeds maar weer
terugkeert naar zichzelf als mijn bewustzijn, als dit levendige aanwezige zijn,; na elk
dal, na elke fase die mij terug liet voelen en het groeit en neemt de overhand zonder
mij daar nog in te consulteren…dit doet gewoon z’n ding, z’n hele eigen ding en lacht
om mijn zelfbedachte aanwezigheid.
EPILOOG
Iedereen heeft z’n eigen verhaal te vertellen en dat is ook wat ik tot nu toe heb
gedaan. Maar het is slechts een verhaal, ik heb het zelf bedacht; heb zelf besloten wat
ik wel en niet vertel, heb teruggekeken naar wat zich als herinnering terug liet lezen
om te worden vastgelegd in dit document. Als mijn vroege ervaringen als kind anders
waren geweest zou het zomaar een heel ander verhaal kunnen zijn geworden, ik zal
het nooit weten. Onbewust kies je een bepaalde weg gebaseerd op ervaringen die je
opdoet in het leven; het zijn niet eens echt keuzes die je maakt. We denken allemaal
dat ons eigen verhaal er toe doet en dat het een reflectie is van de werkelijkheid
waarin we leven. Maar het is slechts een zelf gecreëerde gedachte die een illusie laat
zien. Ook zonder verhaal dat je van je eigen leven maakt toont de werkelijkheid zich
en van zichzelf is zij helemaal geen verhaal. In elk geval niet een verhaal dat zich laat
vertellen omdat verhalen zich nu eenmaal alleen maar door mensen laten vertellen.
Wat werkelijk gebeurt laat zich niet vertellen; het komt op en verdwijnt.

Je kunt niet bewust ontwaken; het is niet iets dat met het brein is te doen…ook al
snap je alles dat je tot nu toe hebt gehoord en gelezen over verlichting. Het is niet iets
dat je na moet willen streven...er is namelijk geen gereedschap voorhanden en er is
ook geen weg die je kan worden getoond of aangereikt. Er is dit wat hier gebeurt en
hoezeer je ook wenst dat te voelen zoals al die mensen die verlicht zijn en hierover
vertellen; het gebeurt gewoon. Je kan daar niet heengeleid worden omdat je er al bent.
Er zijn alleen maar die ontzettend vele verhalen die in ‘wat hier gewoon gebeurt’
verteld worden; we vertellen ze hoofdzakelijk aan onszelf...in ons brein. Mijn eigen
verhaal dat ik mezelf heb aangeleerd te geloven...dat is mijn lijdensweg geweest maar
ik heb het, gelukkig maar, kunnen omdraaien. Natuurlijk, er moest dit moment van
ontwaken aan te pas komen, en ik weet niet eens precies wat er met mij is gebeurd op
en in dat bijzondere moment maar ik heb het willen delen omdat ik nu weet dat er
zoveel niet nodig was. Je lijkt zo overgeleverd aan gebeurtenissen die al het
navolgende beïnvloeden en daarmee een pad slijten die je jezelf eigen maakt. En zo
worstelt eenieder van ons zich door z’n eigen leven heen. Ik heb verslag gedaan van
mijn weg; wat er allemaal is gebeurd sinds mijn moment van ontwaken. En het was
meer dan eens pijnlijk… om te ervaren en misschien zelfs wel om te lezen; ik heb het
gewoon de revue laten passeren...het ging zoals het ging. Verlicht zijn is niets dan
verschoond zijn van een zelf aangeleerde manier van lijden aan dit leven. Want hoe je
ook leeft…je leeft. Er is geen programma of gebruiksaanwijzing die een bepaalde
manier voorschrijft als richtlijn; je moet gewoon gaan met die banaan.
Ik ben meer dan mijn brein alleen dat verklaringen zoekt en oplossingen creëert. Ik
hang hier rond; ontoonbaar...ondefinieerbaar. Het klinkt raar, het voelt zelfs raar het
zo te beschrijven...maar dit is het; dit is mijn andere wereld. Anders dan het voorheen
ooit was. Het voelt...rustig, vertrouwd; ik voel me thuis in deze woorden die ik er nu op
deze plek aan geef. Ook al weet ik dat onrust zich nog zeker wel zal laten zien maar
dat maakt niet zo heel veel meer uit. Het leven is niet vijandig van zichzelf; het is onze
heimat, rustplek, vertrek- en aankomstpunt. Het zit in ons zijn verweven, in al ons
handelen, in elke keuze die we zelfstandig denken te nemen. We zijn ons echter alleen
maar bewust van keuzes die zich aandienen; ze worden ons aangereikt als
mogelijkheid. Maar als je ze werkelijk onderzoekt zul je ontdekken dat het nooit
keuze-momenten zijn; er is maar één enkele weg die je gaat. Weerstand tegen wat zich
aandient heeft alleen maar met voorgaande ervaringen van doen, ons pijnlichaam dat
in iedereen huist. Zo is het nu eenmaal, maar het is geen gegeven, geen onvermijdelijk
obstakel dat ons belet onze ware natuur te (her)ontdekken. Verzet is een mogelijkheid
die je kunt loslaten; het is niet alleen de enige keuze die er werkelijk toe doet, het is
ook de enige keuze die er is. Dit zul je je ten diepste bewust moeten maken; dat je bent
als een sluis...je staat open of je staat dicht. De stroom volgt z’n natuurlijke stroom of
wordt gecontroleerd, door het ego want ego=controle. Wil je je leven controleren of wil
je deel gaan uitmaken van de stroom des levens…? En als bij elke stroom en elke
rivier is de natuurlijke gang die het wil gaan het enige logische...dat wat klopt. Ik
woon in een gekanaliseerd land waarin we rivieren hebben willen bedwingen door
haar natuurlijke stroom te vervormen maar uiteindelijk vindt de rivier altijd weer een
uitweg; ook al vernietigt het huizen en wegen op haar pad. De natuur die ons omringt
kent niets dan haar natuurlijke weg en hoezeer wij als mensheid haar ook trachten te
bedwingen; ze toont ons keer op keer weer dat ze niet is te bedwingen. Niet uit onwil,
omdat die haar niet eigen is, maar uit onmacht...omdat ze maar één weg van zichzelf

kent; de natuurlijke stroom die haar eigen is. En daar worden we meer en meer mee
geconfronteerd in onze gecontroleerde en gemanipuleerde maatschappij waarin wij
leven; de natuur toont haar onmacht en tegelijkertijd haar kracht. In meer en
heftigere orkanen dan voorheen, overstromingen, broeikaseffecten en een gemankeerd
weertype die de aarde meer en meer beheerst. Er valt veel van te leren als we niet zo
krampachtig zouden vasthouden aan de illusie dat we onze natuurlijke leefwereld en
daarmee onze werkelijkheid, zouden kunnen beheersen en onderwerpen.
De ons omringende natuur heelt ons; als je dat contact zoekt en maakt. In mijn diepste
nood was dat ook de eerste suggestie die Prajnaparamita mij aanreikte; om te gaan
wandelen, contact te maken met de natuur die niet oordeelt en heel en compleet is van
zichzelf. Als je jezelf wilt hervinden heb je een klankbord nodig die je de weg zonder
voorwaarden kan tonen. Wij, de mensheid, zijn net zo natuurlijk van onszelf, zelfs
onze manier van denken. Maar wat we bedenken is een farce, een illusie. Omdat het
geen gemeenschappelijke factor kent. Terwijl de natuur alles insluit en alles omarmt
en daardoor inherent geen verdeeldheid van zichzelf kent. Heel worden is heel zijn en
daarmee alles omarmen als deel van jezelf...niets buitensluiten. Er is hier maar één
ding; evolutie, leren van wat dit moment laat zijn zoals het is. En hiermee versmelten;
steeds maar weer even stilstaan en zien, inzien, dat dit proces van verandering
onvermijdelijk is...en daarin meegeven. En meegaan...zoveel mensen om me heen die
een andere weg verkondigen, maar ze praten veel en ze praten luid maar ik zie het
niet; ik zie die andere weg niet, want die is er niet. Onze moderne wereld is gebouwd
op een utopische illusie die we maar rücksichtlos blijven volgen omdat het ons
opgedrongen wordt. Het is de illusie van megalomane ego’s die de natuurlijke
schoonheid van een bloem nog slechts kennen als wat het als economische waarde
vertegenwoordigt. Maar geld leeft niet en maakt geen deel uit van de evolutie die ons
vormt en laat leven; het is zelfs niet eens eetbaar en over een paar eeuwen
waarschijnlijk zelfs niet eens meer bruikbaar.
Het ABC van Ontwaken
Jaren voor ik ontwaakte besefte ik mij op een morgen ineens, tot mijn eigen verbazing,
dat iets in mij de droom heeft geregistreerd die ik mij die ochtend herinnerde. Dat iets
in mij nooit slaapt maar altijd alert registreert wat gaande is. Volgens mij was dit voor
mij het eerste moment dat ik erbij stilstond dat er meer is dan wat ik ervan denk en
maak. Dat er zich dingen afspelen waar ik helemaal geen weet van heb en die ik ook
niet hoef te weten; dingen die ik niet kan bevatten of verstandelijk begrijpen..ik had
daar gewoon nooit eerder bij stilgestaan. En toen, jaren later, ontwaakte ik zomaar
vanuit het niets; een magische gebeurtenis die mijn leven veranderde. Misschien weet
ik gewoon niet alles, misschien is alles wel gewoon niet met het verstand te
beredeneren en te verklaren. En misschien is alles snappen, beredeneren en verklaren
wel helemaal niet zo nodig als we wel denken. Ontwaken heeft mij geleerd open te
gaan staan voor dingen die ik zelf nooit zou kunnen bedenken. Het heeft mij doen
loslaten wat los wil zijn hoewel ik helemaal niet weet hoe je dat doet: iets loslaten. Ik
kan helemaal niet uitleggen hoe ik het toch heb gedaan...of misschien wel helemaal
niet heb gedaan; wat ik alleen nog maar weet is dat iets zich heeft losgeweekt uit een
bedekte laag die verloren leek te zijn in de vergetelheid. Met het ontwaken zijn er in

mijn bewustzijn eigenschappen gewist waardoor de loop van de weg die ik dacht te
gaan ontegenzeglijk is veranderd. In die zin voel ik mij een nieuw mens, anders dan
voorheen. Het zegt niets over het leven dat ik leid, dat gaat nog steeds z’n herkenbare
gang met dingen die ik voorheen ook deed. Maar het zegt heel veel over hoe dat leven
tot mij komt; hoe het mij vormt en bovenal hoe het mij leidt. Dat is, denk ik, de
grootste verandering die heeft plaatsgevonden; dat ik mij laat leiden door dat wat op
mijn pad komt en dat ik daar niets meer mee doe maar dat ik mij laat leiden...en dat
ik daarop heb leren vertrouwen ook al weet ik helemaal niet wat het is dat mij leidt.
Bewustzijn reist gewoon met alles en in alles en met iedereen en als iedereen mee; het
is geen eigenschap die je jezelf kunt toe-eigenen. Maar je kunt haar wel verwelkomen
als gids, vuurtoren, baken; als natuurlijke eigenschap die je toebehoort...noem het
maar intuïtie als je dat verkiest. Leven zonder weerstand is liefde voelen; veel, heel
veel ontdekken…herontdekken; geen wederkerige liefde waar een ander voor nodig is
maar eenvoudiger, directer en te dichtbij om te ontwaren; als met mijn neus die ik
nooit ook maar direct en volledig zie en zo is het ook met dit leven,deze liefde..met zo
leven; te dichtbij en te volledig om nog persoonlijk te kunnen ervaren.
HET GROOTSTE GESCHENK DAT ER IS IN DIT LEVEN
Nog niet eens zo heel lang geleden roerde mijn grondlaag zich in mij; een soort van
oerpijn die ik voelde..die losliet en mij heeft losgewoeld. Het is wat ik een leven lang
niet wilde door niets dan steeds maar weer omwegen te zoeken en doorgangen af te
sluiten en toch is dit wat ik diep van binnen heb gewild; dit eigene, deze basis, dit
fundament. Dat ik hierheen wilde, hoewel ik lange tijd niet wist waar dit mij precies
heen zou leiden. Maar door het pad dat ik ben gegaan en de voorgaande jaren die het
daarvoor nodig heeft gehad ben ik eindelijk klaar en beschikbaar gemaakt om af te
dalen en terug te keren, als ik het tenminste zo mag en kan noemen...aankomen,
thuiskomen is net zo’n mooi woord dat zich hier thuis voelt en thuishoort.
Ik was lange tijd bang voor die oerpijn waarvan ik al die tijd wist dat die zich eens zou
laten zien. Maar als je langzaamaan afdaalt in dit bewustzijn en je mee laat voeren en
verzet als eigenschap stilaan verdwijnt als gereedschap om de wereld te aanschouwen
dan blijk je niets anders te doen, niets anders te kunnen doen dan mee te gaan en mee
te geven. Er is geen gevecht geweest, geen verkramping dus ik ging mee, zij aan zij.
En door zo mee te geven in die beweging tonen zich dingen die ik als verloren had
beschouwd; dat ik terug kan voelen hoe het ooit als kind is geweest, als opgroeiende
puber en jonge volwassene. Herinneringen zijn geen brokjes verhaal meer voor mij;
mijn verhaal ligt opgeschoond in de vergetelheid rond te dwalen. Maar de gevoelens,
puur als ze van nature van zichzelf zijn, zij komen terug en het is zo af en toe een feest
der herkenning. Ik had in verbittering en ontkenning van wat in mij als onverwerkt
lag opgeslagen mijn leven kunnen volbrengen en voltooien; dat was een mogelijkheid
geweest en ik weet dat veel levens zo lopen en zo eindigen. Ik ken het niet meer en ik
kan het niet meer en zo kan het dus ook en het voelt heel veel fijner ook al gaat het
niet vanzelf...

life has no meaning
but we are here
to give it meaning;
…..
and that’s the meaning of life

WAAR IK BEN, WIE IK BEN
Ik dacht mezelf voor de gek te houden door enkele pagina’s geleden al mijn epiloog als
afrondend hoofdstuk in te bouwen. Maar ik herken het in advaita-boeken die ik zo af
en toe herlees van mensen die trachten de ervaring van ontwaken en verlichting in
woorden te vangen. Het lijkt nooit af en voelt nooit bevredigend; woorden schieten
steeds maar weer te kort. Al weer een tijdje geleden ben ik, just for the fun of it, een
boek van Martyn Wilson aan het vertalen. Omdat ik het een fijn, leesbaar boek vind
en ik mij herken in dingen die hij beschrijft. Maar ik merk in het hele vertaalproces
dat hij, net als ik, steeds maar weer nieuwe woorden en paragrafen schikt om nog
duidelijker te kunnen maken wat hij wil vertellen. Maar het is nooit af omdat je
deelgenoot bent van dat wat je beschrijft en zonder ego-verhaal ben je onbeschrijfbaar
aanwezig...onverklaarbaar, ondefinieerbaar.
We staan allemaal als niets dan aanwezigheid in dit leven en ik kan dit bewustzijn
noemen, de bron, het oneindige niets...eeuwige aanwezigheid. Voor mij zijn het lege
termen; het zegt mij niets, ook al heb ik mezelf eerder hernoemd als niets dan
bewustzijn. Maar ik weet eerlijk gezegd helemaal niet wat dat inhoudt. Ik weet het
gewoon niet, zoals ik heel veel dingen niet meer weet. Omdat het niet nodig is om te
weten wie of wat je bent. Maar ik ben and that’s for sure maar het is ondefinieerbaar.
Voor mezelf is dat meer dan genoeg; meer hoef ik niet meer te weten. Ontwaken is een
proces waarin eigenschappen, die voorheen o zo belangrijk leken om jezelf te
definiëren en daarmee je plekje op deze aardbol zingeving te geven, verdwijnen...ze
lossen op. Martyn Wilson benoemt in zijn boek meerdere keren een grote mate van
tevredenheid die hij ervaart en ik herken mij in zijn woorden maar toch..het is geen
gevoel; het is meer een onbenoembaar suizen in aanwezigheid in wat je doet en laat.
Wat oplost, al die eigenschappen die verdwijnen, waren eigenschappen waar ik last
van had; eigenschappen die mijn leven zwaarder maakten dan nodig bleek. Er komen
nog steeds dingen op mijn pad en ze doen nog steeds pijn als dat de essentie van die
dingen blijkt te zijn. Maar pijn is geen eigenschap, het is een emotie, en daarom zal
pijn nog steeds op mijn pad verschijnen. Emoties zijn kortdurende oprispingen van
mijn gevoelsleven die met mij meereizen en zich zo af en toe laten zien. En hoe meer ik
met ze meereis, ze zie voor wat ze werkelijk zijn, hoe meer ik ze herken als mezelf; als
dat wat bij mij hoort, mij stuurt mij en mij ontroert. Ik ben gaan houden van die
ontroering, van dat wat in mij leeft omdat het niet meer de vijandigheid met zich mee
draagt die mij vroeger deed nijgen het weg te willen drukken.

Mijn ontwaken heeft oude pijn losgewoeld; het was een helingsproces. “Ontwaken is
een proces van moed, volharding en doorzettingsvermogen’, zegt Prajnaparamita in
haar boek Ontwaak en ik kan dat, vanuit mijn eigen ervaring, alleen maar beamen;
als ik op het hele proces terugkijk ben ik niets dan trots op mezelf wat ik allemaal
tegemoet ben getreden. Het is geen gemakkelijk pad geweest, denk maar niet dat je
het simpelweg aangereikt krijgt, zittend in devotie aan de voeten van je favoriete
goeroe. Zelf was ik nooit heel erg bezig met een zoektocht naar een mooier of beter
leven dan dit leven waarin pijn en verdriet, teleurstellingen en desillusies hun gezicht
laten zien; ik wilde precies dit, ik denk zelfs dat ik er gewoon dichter bij wou zijn...het
wilde ontdekken, herontdekken. Het heeft me vrij gemaakt, ik voel mij, ben een vrij
mens. Niet zoals we vrijheid definiëren in onze maatschappij die verbonden is aan
concepten en voorwaarden. Mijn vrijheid is een onvoorwaardelijke vrijheid die zich
niet laat definiëren...omdat zij niet conceptueel is maar ongebonden; verborgen en toch
algemeen beschikbaar als voorwaarden oplossen en verdwijnen.
Het concept van ikloosheid en tijdloosheid valt niet te snappen en kan ik ook niet
uitleggen; hoeveel woorden ik hier ook aan spendeer. Het heeft bovenal te maken met
dingen die ik niet meer kan, niet meer doe, hier niet meer zijn; ik kan niet mee terug
in de emotionele beleving van herinneringen en wat dat met zich meebrengt is dat
nieuwe ervaringen niet meer worden gespiegeld aan oud zeer dat in mij ronddwaalt
als referentiekader. Die nieuwe ervaringen kunnen nog steeds pijnlijk zijn maar dat
zijn ze voor het moment dat ze zich aandienen en meer is het niet...het duurt voor
zolang het duurt en dat is nooit heel erg lang. In mijn proces van ontwaken heb ik
mijn eigen eenzaamheid ontmoet en leren kennen en herkennen voor wat zij is; niets
dan hele vroege, onverwerkte herinneringen die keer op keer zich weer lieten
hervoelen. Maar dat weet je pas als je jezelf opent en ze tegemoet treedt en dat is wat
ik heb gedaan. Je wordt er in ondergedompeld; om te zien voor wat het werkelijk te
betekenen heeft zul je het als werkelijkheid moeten ervaren en dat is niet makkelijk
geweest. Op zo’n moment is er niets dan dat verschrikkelijk nare gevoel, je moet er in
meegaan en dat is wat ik heb gedaan. Ontwaken vergt moed en doorzettingsvermogen
en dat zeg ik omdat ik dat ten diepste weet. Het was bij vlagen echt heel zwaar omdat
elke fase die je tegemoet treedt zo echt lijkt. Maar dat is tegelijkertijd de essentie van
ontwaken; alleen maar zo kun je ontrafelen wat achteraf zo onnodig en zelfs
stompzinnig blijkt te zijn geweest. Het is precies zoals onze jeugdtrainer bij het
voetbal vroeger zei: “ik weet pas dat je alles hebt gegeven als je shirtje vies is”.
Er is zo heel veel niet nodig maar dat weet je schijnbaar pas als je ontwaakt. Ik vind
het soms lastig in het contact met mensen om mij heen; ik hoor de verhalen, ik zie de
verkramping, maar ik zie bovenal dat mensen alleen maar verkrampen van het
verhaal dat in hun leeft; een verhaal dat ze keer op keer weer herbeleven; alleen maar
door er maar weer over te vertellen. In ons hoofd is geen vrijheid aanwezig; slechts
sporadisch herbeleef ik zo af en toe nog verhalen die dan toch nog rondspoken in mijn
hoofd. Maar ik laat ze gaan; het zijn slechts sporen in mijn huidige aanwezigheid.
Door ze toe te laten, hun ding te laten doen, kan ik ze weer loslaten en de tijdsspanne
van die verhaaltjes wordt korter en korter.

ONTWAKEN IS ONTSPANNEN

Het lichaam herschikt zich als je je weerstand loslaat, of toelaat; noem het zo je wilt.
Ik voel mij een nieuw mens hoewel het misschien wel raar klinkt het zo te noemen. Ik
voel een ontspanning die mij langzaamaan gewoon en eigen wordt; weerstand heeft
zo’n negatief effect op alles: je hele functioneren. Ik heb zoveel lichamelijke klachten
gekend in het verleden; mijn lichaam leek vaker een vijandige buitenwereld dan een
thuisland. Het komt mij nu zo absurd voor, maar zo is het ooit geweest. Ik mis
niets...ik weet niet meer wat dat is.

De dagen vliegen voorbij, maar elke dag duurt oneindig lang….tijd is mij vreemd
geworden; het schrijdt voort en toch sta ik en staat alles stil. Tijd is onverklaarbaar
hoewel ik nu eindelijk weet wat het werkelijk is; het is en blijft onverklaarbaar. Je
moet sommige dingen niet willen snappen; het weten is voldoende ook al kent het geen
begrijpbaar begrip van zichzelf. Elk moment begint en blijft daar waar ik mezelf
verder en terug denk en bedenk…

De dingen die er werkelijk toe doen kennen geen keerzijde; zijn niets dan aanwezig.
Rust verschijnt als onrust verdwijnt, vrede verschijnt als onvrede verdwijnt en stilte
zet in als alle rumoer verdwijnt. Stilte is de essentie van waaruit alles ontspringt en
kent vele namen van en voor zichzelf maar dat weet je pas als je stilvalt. Dan pas ga je
zien dat het de grondlaag is die er al was...er altijd al was. En zo is het ook met alle
emoties die ons zo eigen zijn maar o zo vaak vreemd en oneigenlijk zijn geworden ...ze
zijn er gewoon en verschijnen zonder doel of bedoeling omdat ze niets definiëren; pas
wanneer je ze tracht te controleren en beheersen ontstaat het gevoel van een persoon
die zich staande lijkt te moeten houden tegen al dat schijnbare geweld. Maar emoties
behoeven geen houvast en reageren allergisch op controledwang en dit is hoe je
afdwaalt en verzinkt in een ondoordringbaar moeras; verzet hiertegen is iets niet
willen wat er al is en dat wat hier is en altijd al was is nu juist wat je wilt ontdekken
en omarmen in een zoektocht naar verlichting. Stop gewoon met het zoeken naar een
uitweg want

WAT JE ZOEKT IS RUST
MAAR DAT JE ZOEKT IS ONRUST

En zo ben ik zelf een leven lang zoekende geweest en ik wist niet eens
waarnaar. Maar het laat zich nu zien; juist daar waar dat zoeken ophield te
bestaan en het vervult mij intens. Iets in mij roert zich...het is en blijft een
onbeschrijfelijk gevoel. Dit is het mooie dat ontwaken wakker maakt; het
leven kan en mag sprankelen van zichzelf en dat heb je zelf helemaal niet in
de hand en dat hoeft ook helemaal niet...het kent geen operator die knoppen
bedient en indrukt. Het is iets dat je overkomt omdat het zich toont als
weerstand verdwijnt en oplost. Dit sprankelen komt heel dichtbij en wordt
bijna aanraakbaar hoewel het zich nooit ook maar volledig laat kennen. Je
reist mee met een mysterie dat je kent en toch niet kent, een mysterie dat je
bent en toch niet bent. Het is dit onnavolgbare dat je volgt; niet als aangever
of stuurman maar als volger van de slipstream waarop je inhaakt en
deelgenoot van bent...en alles beweegt mee en laat niemand als verloren
achter; dat is het mooie ervan
omdat het niets of niemand
wegzet of ontkent…
omdat DIT dat niet kent

Het is geen verhaal op zich; wat ik zie en weet, wat eenieder die ontwaakt ziet en weet
is geen persoonlijk verhaal en toont zich niet als specifieke persoonlijke ervaring die
de wereld verdeelt in zieners en losers die het niet zien of kunnen vinden.
Scheidslijnen in mijn eigen persoonlijke beleving van de wereld voor mijn ontwaken
bleken de enige scheidslijnen die ooit hebben bestaan en wat in mijn persoonlijke
beleving is weggevallen nam alles mee en liet niets achter; alles is los, is vrij en dat is
wat ik zie en het is klip en klaar...het is echt zo, zo ontzettend logisch als je tenminste
het willen snappen en doorgronden loslaat want iets willen snappen is te persoonlijk
en daarmee onvrij en dat wringt en doet zeer. Elk persoonlijk besef wringt omdat je
het zult moeten loslaten om het te laten gaan en loslaten doet zeer want dat is nu
eenmaal de consequentie die zich daarmee verbindt. Ontwaken is geen ‘ontsnappen
aan’ maar ‘oplossen in’ ...en Het, Dit gaat maar over één ding en dat is deze ene
onlosmakelijk verbonden werkelijkheid waarin alles gebeurt .

ONTWAAK EN LEEF DOOR

Je ontwaakt niet; er wordt gewoon iets duidelijk wat helder is omdat het zo verschijnt
en het is geen gevoel of emotie...niets waar je op kunt bouwen of terugvallen. Het is
niet eens meer een pad dat je gaat en dit is hoe ik mijn zelfbedachte zelf heb
achtergelaten door al het onnodige af te werpen dat mij scheidt van het geheel dat hier
plaatsvindt; ik kijk nog slechts toe en absorbeer en ervaar niets dan wat hier gebeurt
en wat dat met me doet. En dat voelt heel en ervaar ik als helend en het is een
fantastisch gevoel dat ik eenieder toewens die de bereidheid in zichzelf ontdekt en
toelaat om mee te gaan en in te haken in de wonderbaarlijke carrousel van dit
bestaan. Dit is wat hier gewoon is en klaar staat en het wacht en het wacht en laat
alles--iedereen--altijd--op elke moment toe….omdat er geen poort is waardoor je
binnengaat waarmee je binnen bent; je bent al binnen maar hebt het nog niet door en
dat is helemaal niet erg want zelfs dat gebeurt binnen dezelfde poorten van dit
bewustzijn.
Ontwaken is niets anders dan ontwaren wie en waar je bent ook al is dat voor nu dan
in een moderne wereld gebaseerd op onnoemelijk veel oplossingen voor allerhande
praktische problemen; bewustzijn kent ze helemaal niet van zichzelf en kent geen
allerhande problemen….het nu dat zich aandient kent geen verleden en daarom
behoeft zij geen oplossingen; omdat het zich nooit richting oplossingen beweegt. Het
kent alleen maar zichzelf als dat wat verschijnt; trial and error. Zoals ik heb leren
fietsen; ik moest vallen en opstaan om te leren fietsen. We moeten vallen en weer
opstaan om te leren leven. So be it...zo gaat dat. Er over zeuren is wat we doen en
daarom lijkt er zoveel mis. Elk moment is een nieuw begin waarin je nog maar weer es
opstapt op die fiets en elk moment is tegelijkertijd niets dan zuurstof dat we inademen
om te leven...we leven, ademen, bewegen steeds weer opnieuw maar door en door en
elk moment is een ultiem moment van verandering en dat verandert niet, nooit en
echt niet...

ook al staat alles stil
ook al verandert er nooit ook maar werkelijk iets
ook al blijft er niets dan verandering voor onze ogen verschijnen

dit is gewoon wat hier is en er is hier gewoon geen puzzel die werkelijk een puzzel is
want zij ligt al op haar plek en ik vind het gewoon een hele mooie, reeds gelegde
puzzel….een plaatje.

MIJN UITEINDELIJKE VERHAAL

Ik ben een ongelooflijke fan van de foto’s die de Hubble-telescoop heeft gemaakt van
het ons omringende universum; ze staan als slide-show op mijn computer zodat ik elke
keer weer een andere Hubble-foto als beginscherm zie verschijnen. Ik vind het
onwaarschijnlijk mooi te zien wat ons als mysterie omringt en waar we toch gewoon
deel van uitmaken. Het kent geen grenzen; oneindigheid, eeuwigheid...het is zo absurd
onbegrijpbaar en onvatbaar en toch leven we erin alsof het de gewoonste zaak van de
wereld is. Dat fascineert mij enorm en ik vind al die foto’s van een onbeschrijfelijke
schoonheid. En wij maken daar allemaal deel van uit...what the fuck !! Ik vind het
gewoon lekker me daar over te kunnen verbazen, mysteries kun je niet anders dan op
je laten inwerken; het haalt de hele boel overhoop omdat het de grenzen kietelt van
ons verstandelijk vermogen. Iets niet kunnen bevatten heeft iets lekkers, er zit een
ondeugend smaakje aan dat altijd vraagt om meer…
Als de knop van ontwaken zich ontvouwd heeft tot de volle bloei van wakker-zijn,
herkent het de relatieve en absolute realiteit als één. Je bent zowel de leegte van ‘zijn’
als de overvolle wereld; de tegenstelling is weg. Er is alleen de prachtige paradox van
het non-duale gewaarzijn. Een heel nieuwe dimensie van spirituele volwassenheid
opent zich en niets wordt meer buitengesloten, donker noch licht, vorm noch
vormloosheid, het wereldse noch het transcendente.

Ik ben jarenlang geabonneerd geweest op het blad Inzicht en deze woorden van Amoda
Maa die ik daarin tegenkwam waren voor mij vroeger net zo’n onvatbaar en
ongrijpbaar universum als de Hubble-foto’s nu voor mij zijn. En als je haar woorden
leest dan heeft het iets onpersoonlijks, wat bijna neutraal overkomt en dat is ook
precies zoals ik het ervaar en beleef. En dan toch; mijn verhaal gaat over mijn
ontwaken en mijn ervaringen die ik tot nu toe heb beschreven en ik wil daar geen
misverstand over laten zijn. Maar ik lees mezelf alleen maar terug als wat nu de revue
passeert en dit hele verhaal dat ik heb verteld componeert en registreert. Want het is
het onpersoonlijke dat dit hele verhaal registreert en componeert...en daar gaat het
naar toe als je ontwaakt ook al beweegt het zich nergens dan ook naar toe.

Ik ben echt niet ontsnapt aan de realiteit van alledag; ontwaken heeft het spoor dat ik
heb te gaan niet veranderd. Er hebben zich nuances geschikt en herschikt; voor nu
kan ik het gewoon even niet anders noemen. Ik herinner mij van een paar jaar terug,
kort na mijn ontwaken, dat ik mij ontzettend kon opwinden over iets dat met mijn
buurman te maken had. En omdat ik net ontwaakt was snapte ik gewoon niet dat ik
daar zo boos om kon worden; dat hoorde toch niet bij de staat van ontwaakt zijn? Ik
weet onderhand wel dat ik toen heel erg leefde in ideeën die ik had over ‘ontwaakt
zijn’ en dat was ook wel een beetje gevormd door wat ik tot dan toe had gelezen over

ontwaken. Ego-stuff, geen ik, geen jij...alles is één; you know the drill. Maar ik werd
gewoon boos en ik moest daar gewoon mee aan de slag. Boosheid, zie ik nu, is gewoon
een emotie die opkomt uit het niets en daar zit geen verhaal in en zonder verhaal
beweegt het zich als onpersoonlijk in mij om. Daarmee verliest het haar vijandigheid
waar ik strijd mee denk te moeten leveren en opent zich de ruimte van het toelaten en
het er voor even laten zijn. En op die manier, als emoties hun natuurlijke weg kunnen
gaan, verdwijnen ze al haast net zo snel als dat ze hun naalden laten zien en voelen.
Het probleem in de ego-toestand is dat emoties en de naalden waarmee zij prikken
worden onderdrukt en daardoor maar als uitlaatklep worden geprojecteerd op een
schijnbare buitenwereld die tot oorzaak van die emoties wordt veroordeeld; maar daar
zijn ze niet en daar wonen ze niet.
Ontwaken is een herkenningstocht; steeds weer, en steeds meer bij jezelf uitkomen.
Dat je boos kunt worden, gefrustreerd of ontgoocheld, blij en uitgelaten, euforisch; dat
het niets dan eigenschappen zijn die bij je horen en ook niets anders zijn dat dat;
eigenschappen ...energie in beweging. Het is jezelf en wat in je verschijnt niet meer
ontkennen of uit de weg gaan; en daarmee laat je iets los dat zo dwingend voorheen
dacht je te kunnen leiden ver weg van waar je niet wilde zijn en het leidt je nog verder
weg van waar je heen zou willen gaan. Eigenschappen lijken zich steeds maar weer te
willen vasthechten aan een buitenwereld; mensen en objecten buiten jezelf die iets
met je doen, die je bewegen en ontroeren maar ze bestaan nergens anders dan in je
eigen bewustzijn, dit bewustzijn en zoeken niets dan erkenning als hun natuurlijke
weg….

Er is zoveel veranderd de afgelopen jaren en het overrompelt me telkens
weer als ik daar voor heel even weer bij stil sta. Maar het werkelijk bevatten
en doorgronden, dat gaat niet meer; gaat zelfs helemaal niet meer...ik kan
niets meer vasthouden; nergens meer naar terug. Bewustzijn gaat alleen
maar door en voort in dit oneindige nu hoewel zij tegelijkertijd oneindig stil
lijkt en blijkt te staan. Verlichting leek mij vroeger op één of andere manier
een waanzinnig mooie en bijzondere toestand die je zou overkomen, ik weet
niet eens meer precies hoe ik dat toen ooit had bedacht. Wel dat het iets heel
bijzonders moest zijn. Maar het enige dat rest en overblijft is dat je niets
meer specifiek kunt definiëren voor of aan jezelf dan Dit Ene...Bewustzijn;
Dit Wat Ik Ben en het is stil en zacht en toch ook, natuurlijk; ...het is deze
tegelijkertijd, ruimtelijk en onpersoonlijk en verschijnt niet aan mij als iets
tastbaars dat ik kan of hoef te bevatten. Het laat zich gewoon niet, nergens
aan spiegelen. Ik kan mezelf niet eens bevatten; het leven glijdt voort en ik
glij mee...en zo, dus zo voelt het. Er stroomt iets oneindigs door mijn
bewustzijn dat meereist; het wordt met mij wakker en gaat mee naar bed.
Er wringt niets en nooit meer..nergens en het slaapt niet, nooit.

Maar beware...waak jezelf voor al te mooie verhalen; voor wortels die domme ezels na
willen jagen. Bovengenoemde wil iedereen, maar ik ging iets aan, het werd mij niet
aangereikt. Wil je schone aardappels dan zul je moeten boenen en schillen. Dit leven
kent een onbeschrijfelijke schoonheid van zichzelf en ik wilde dat zien...ik wilde dat en
zocht niet naar mooie sprookjes of gelukzalige toestanden. Ontwaken toont de deur en
opent de weg maar ik moest zelf op pad door wat een moeras leek te zijn maar
uiteindelijk mijn weg naar bevrijding bleek te zijn die uiteindelijk nergens ook maar
ooit een moeras bleek te zijn geweest. En nu ben ik alleen nog maar hier en ik wil dit,
wat hier is en wat zich toont, ook al maakt het mij niets duidelijk; dit is alles wat ik
mij rest en het is niet tastbaar of aantoonbaar...ik kan en hoef niets vast te houden
want iets heeft mij beet, houdt mij vast en leidt mij verder want dit gaat maar door;
dit verdergaan, dit struikelen en opstaan..geen levenslijn om vast te houden of te
grijpen als anker; houvast...vergeet het maar en dat is de zekerheid waar ik het mee
zal moeten doen, mijn navigatie; een tom...tom die koerst als Harrie...Harrie.

Voor mij is het gewoon goed zo het nu gaat en ik mis niets en dat is mijn anker; als je
dan toch wilt weten wat het is; niets meer missen...hoe dat zou zijn ? Ik weet het zelf
niet eens.
IK BEN
en IK BEN HIER...en ik maak dit verdomme mee
Wow !
DE WOW-FACTOR OF LIFE
Wow !

DE WOW-FACTOR
Je ontwaakt niet alleen, in je eentje...het is niet iets persoonlijks, zo is het niet; je
wordt wakker in een ontwaakte wereld. Probeer het maar niet te snappen; ik probeer
niet iets duidelijk te maken. Ik registreer slechts wat ik zie, wat hier is en zich laat
zien en daar is niemand in het bijzonder bij aanwezig. Dit is het gewoon en wij, als dit
alles, zijn de bedoeling met alles om ons en daarom heen...zelfs geen bedoeling kijkt
mij aan en kijkt terug en en stuurt alles aan en dat is pretty scary stuff voor denkers
en doeners i guess...

life has no meaning and we are nothing but here to give it meaning

Dit is hoe het bedoeld is en daar zit geen bedoeling in, geen richting. Registreren wat
hier gaande is en meedeinen op de vanzelfsprekendheid van deze kalme, moeiteloze
actie...niets anders rest ons en niets anders vindt plaats en er is geen bedoeling dat
wie of wat dan ook het wel of niet door heeft; het is gewoon hoe eenheid zich
manifesteert, zonder invloed die ooit ook maar heeft plaatsgevonden dat het anders
gaat dan nu, zo...zoals het nu gaat en maar doorgaat.
Het persoonlijke zit in gevoelens die je jezelf eigen maakt maar het zijn vaak niets dan
herinneringen die kleur en geur geven aan een verloren gegaan verleden. Heel veel
mooie verhalen die de spannende diversiteit van de mensheid tonen maar waar
onnodig veel scherpe randjes aan zitten….er is heel veel te bedenken en dit denken is
onze pijn; zo is het nu eenmaal, Zot, onzinnig en welhaast onvermijdelijk maar net zo
onvermijdelijk als vallen en opstaan als je wilt leren fietsen; dit is gewoon de essentie
van evolutie en het pad dat je hebt te gaan. Er is een hoger plan gaande dan
persoonlijke verhaaltjes die ieder persoonlijk voor zichzelf bedenkt en dat denkt niet;
het doet alleen maar en denkt niet...wat ons beweegt en leeft denkt niet en kent dat
niet. Het zit er alleen maar in; in elk denken...en het gaat met ons mee als deze vrije
ongebonden ruimte die toelaat. Het weet niet eens wat loslaten is...
Mijn eigen verhaal is mij ontglipt, uit handen genomen. Ik dwaal gewoon rond en zie
wel wat op mijn pad komt maar het is onvermijdelijk een gewenningsproces; jezelf
ontwennen, het vertrouwde denken en handelen afleggen en loslaten..zo is het gegaan.
Toch heeft het mijn dagelijkse leven niet aangetast want dat gaat maar door en door;
voelt bijna als een oneindige cyclus van steeds maar weer dit nieuwe begin; terug bij
af...groundhog day !! Had ik al verteld dat er niets meer is om te missen ..? Dat dat
niet meer gaat en is afgevinkt…? Dat ontwaken een geleidelijk proces is van afvinken,
wegstrepen...van heel veel onnodig en onzinnig denken ont-kennen ? En dat het je
geen keuze laat ..?
Ik en tijd zijn synoniem aan elkaar; als je dat eenmaal ziet dan weet je het. Zonder tijd
en een in tijd gestopt verleden kan een ik-besef niet bestaan en zonder ik-besef
verdwijnt tijd...zo is het. Tijd verdwijnt in de wereld van illusie als je doet wat je moet
doen om te ontwaken; je zelf bedachte verleden loslaten en teruggeven aan de
vergetelheid. Dat is niet gemakkelijk en is niet iedereen gegeven; je hebt een aangever
nodig; een inzicht, een momentje waarin je even niet denkt, niets bedenkt...een
struikelblok. Je hebt pas door dat je in een moeras loopt als je erin wegzakt...je moet
ergens in wegzakken, modder aanraken...er bijna in verzuipen. Ik heb moeten
verzuipen in mijn gedachtenwereld en fuck it; nee, het was niet fijn. Maar ook dat is
gewoon bewustzijn en wil je meegaan zul je de wereld die voorwaarden kent en
voorwaarden stelt moeten leren kennen, onderzoeken, doorvoelen en ondergaan….vrij
zijn en vrijheid toelaten is geen vervolg op dit proces maar is het aangaan en omarmen
van dit proces en daarmee wordt het wederkerig en smelt je samen.
‘...het leven is een mysterie omdat elke vraag irrelevant is..’

PAMFLET VAN DE WERKELIJKHEID
Voorheen was alles anders…
Voorheen; ...een nietszeggend en ongrijpbaar woordje in mijn vocabulaire dat zich
alleen in verhaaltjes met een kop en een staart laat gebruiken. Maar mijn verhaal kent
helemaal geen kop en geen staart; er is hier maar één ding aan de gang en die is als het
ruizen van de zee en het suizen van de wind. En elk moment dat ik denk dat ik stilsta
en reflecteer suist en ruist zij alweer voort en neemt mij steeds weer en steeds meer mee.
Ontwaken is een proces van stilvallen dat zich uitstort in deze onmerkbare stroom van
nergens meer stilvallen, nergens meer stilstaan. Het is geen veranderde werkelijkheid,
het is een oplossen in werkelijkheid. Noem het maar waarheid, noem het liefde of god,
zo je al weet wie of wat die god dan is, hoe die voelt en ruikt; ik heb mijn namen
opgebruikt en afgelegd...hoe meer ik schrijf des te minder ik weet en ook hoef te weten.
Voorheen is een illusie en niets meer dan een lekker verhaaltje voor bij het haardvuur.
Voorheen was ik niet ontwaakt en nu ben ik lekker wel ontwaakt; niemand die er ook
maar iets van merkt. In de belevenis van anderen ben ik niet wel of niet ontwaakt maar
sowieso niemand anders dan Horsepower Harrie, trucker van beroep en zoon, vriend of
vreemdeling voor wie mij aanroept of niet. Ik heb een herkenbaar gezicht voor diegenen
die mij kennen en zij spreken met mij af en dan doen wij herkenbare dingen die we
samen leuk vinden om te doen en er is hoegenaamd niets veranderd.
Je ontwaakt uit de illusie van een afgescheiden persoonlijkheid die zichzelf in stand
houdt door het geloof in een persoonlijk verhaal. Dat is wat de theorie ons vertelt over
het proces van ontwaken. Maar áls je ontwaakt valt die illusie weg en dat is wat
zomaar ineens ongevraagd gebeurt; het is niet eens iets dat je doorziet...die illusie valt
weg en daarmee uiteindelijk ook het persoonlijke verhaal. Het lost op en dat is de
essentie van ontwaken...dat iets wegvalt. Ik zie helderheid maar het is geen helderheid
die wat dan ook met mij van doen heeft; het is gewoon helderheid die hier is en die zich
laat zien. Er gebeurt iets in je, diep van binnen. Alles wordt anders, maar anders dan
wat precies ? Ik weet niet beter dan dat er iets weg is uit mijn bewustzijn en daar ben ik
mij heel erg van bewust geworden door de loop van dit hele proces dat ik heb
beschreven. Het wordt het ego genoemd en dat moet verdwijnen, zo wordt gezegd als je
je hierin verdiept. Maar verdwijnt het wel werkelijk ? Ego is niets dan een overlevingsmechanisme dat in ons huist om gevaar te detecteren en dat gevaar te ontwijken indien
mogelijk. Misschien draait dit mechanisme in de meeste mensen wel simpelweg
overuren omdat het niet meer weet wat gevaarlijk is en wat niet. Ik weet het niet, ik
denk gewoon niet dat ik het tiepetje ben van diepgaande uitweidingen over hoe alles
werkt en in elkaar steekt. Ik kan en wil alleen maar vertellen en delen wat ik zie; wat
zich nu aan mij toont als levende en zo aanwezige werkelijkheid waarin ik leef en
beweeg. Dat wat ik nu zie en waar ik vroeger simpelweg overheen keek is het feit dat
mijn aanwezigheid hier geen persoonlijk karakter heeft of kent en niet huist in een
specifiek iets of iemand; het is alom aanwezig en is te groots om te snappen, te dichtbij
om te zien en te aanwezig om te voelen of te grijpen. Het is niet iets dat je kunt
bedenken; dat het een wonderbaarlijk mysterie is dat je hier bent ook al lijkt en voelt

het zo alledaags; het is juist dit alledaagse dat ontroert en ontwapent...en dat dit
mysterie mij leeft en als alles leeft. Dat dit wonderbaarlijke mysterie zich toont als je
niet meer in staat bent het nog te willen denken of bedenken; het laten zijn en laten
gaan. Dat is het wonderbaarlijke dat zich toont als je ontwaakt; dat je je denken, en
daarmee elke interpretatie van de werkelijkheid achter je laat, loslaat...dat je iets ziet
dat je niet werkelijk kunt zien. Dat je weet, snapt wat niet te snappen is….en dat je je
cognitieve eigenschappen niets anders dan waarneemt, observeert...ik laat ze voor wat
ze zijn en laat ze doen wat ze nodig vinden om te doen; ik ga mee en hoef er niets meer
mee en het is een onbeschrijflijk gevoel...sommigen noemen het liefde maar ik zoek het
niet in woorden, ik schrijf ze van mij af want dat is wat ik kan en fijn vind om te doen.
Zoals ik vast al wel heb verteld; er gebeurt iets in je, heel diep van binnen. Wat het is
wist alle twijfel weg die ooit zo bekend en eigen leek aan mij als persoon. Er zijn geen
vraagtekens meer omdat het persoonlijke verdwijnt en die vraagtekens alleen maar in
een persoonlijk verhaal zin krijgen en effect sorteren. En ik weet dat ik nu dingen
beschrijf die ik als persoon zo niet kon doorgronden en bevatten voor ik ontwaakte; toch
beschrijft het geen andere werkelijkheid dan waar ik toen ook in leefde. Wat ik nu zie is
belangrijk om te delen...het is zo fundamenteel en solide van zichzelf. Hier zijn,
aanwezig zijn; daar vloeit al het andere uit voort...er is geen oorzaak en gevolg, ook al
lijkt dat zo logisch in het leven dat we leiden. Er is niet eens een fysieke wereld waarin
we leven, dat lijkt alleen maar zo. Lees niet omdat je iets, dit, wilt begrijpen maar
lees, ...lees maar en hopelijk gewoon door. Lezen zonder daar iets van te willen, te
verwachten...zonder nog maar iets te hoeven of willen begrijpen. Begrijpen is cognitie;
een functie van ons brein en ons brein beperkt zich tot een leerprogramma gebaseerd op
ervaringen en leermomenten uit het verleden. Ons brein is niets dan een reflectie en
interpretatie van een reeds geleefd verleden en haar acties zijn hoofdzakelijk
herhalingen van zetten gebaseerd op conclusies en verwachtingen. Je kunt en hoeft
helemaal niet te begrijpen waarom je hier bent en wat de bedoeling precies is.,,het
gebeurt ook zonder wat we dan ook bedenken, denken verandert daar niets aan. Het is
tijdloos; wie, waar en hoe jij en ik zijn. We zijn tijdloos met ons allen, met alles wat ons
omringt. Het is grenzeloos; mijn ego dwong mij voorheen te denken in beperkingen
maar ik zie nu alleen nog maar mogelijkheden. Het is anders...bevrijdend, maar het
bevrijdt mij niet van het levenspad dat ik hier als Horsepower Harrie heb te gaan.
Want morgen rijd ik gewoon weer ergens rond en doe mijn ding; ik heb mijn werk te
doen, een huishouden te onderhouden en sociale verplichtingen die op me staan te
wachten. We worden tenslotte niet allemaal goeroes die al mediterend massa’s mensen
toespreken en betoveren.
Je kunt het leven ook gewoon gadeslaan; toezien hoe het zich ontvouwt. Dat is een optie
die voor eenieder van ons staat aangevinkt. Toch zijn er zijn maar weinig mensen die
zo leven en er zijn helaas maar weinig mensen die ontwaken. Ik weet ook niet waarom,
het heeft mij tenslotte opgezocht..het was niet eens iets dat ik deed. En waarom het niet
verder zoekt, niet alles wil aanraken; geen flauw idee. Ik denk dat het gewoon gevonden
wil worden. Het is alleen maar aanwezig om te zijn; niet eens met een specifieke
bedoeling. Geloof me; ik kan oneindig over dit mysterie blijven vertellen dat mij in de
greep heeft. Maar het gaat echt niet over hoe of over wat hier gebeurt maar alleen maar
over dit, dit naamloze en onbenoembare aanwezige zijn. Dat het mogelijk is een stapje
terug te doen en niet gebiologeerd te blijven hangen in een persoonlijk en volledig

subjectief verhaal van de werkelijkheid die je jezelf toe-eigent als werkelijkheid die je op
jezelf en de buitenwereld projecteert. Die werkelijkheid is een verhaal op zichzelf dat
zichzelf leeft en wij, met alles om ons heen, maken daar deel van uit; het is een
alomvattend verhaal dat klopt van zichzelf. Dit is wat bewustzijn wordt genoemd; de
werkelijkheid is anders dan wat ook maar voor te stellen is….wat zich openbaart leeft
van zichzelf. En wat het schept leeft; dit mysterie schept en leeft zichzelf. Ik weet alleen
maar dat ik aangeraakt ben en ik wil dit leven...dit delen.
...en als je goed luistert zingt het hier ergens rond net als de wind die ons hier
onvindbaar omringt.

ALLES IS ENERGIE
Alles is niets dan energie en permanent, oneindig in beweging; dit is de eeuwigheid die
voor het menselijk brein niet te bevatten is, er is geen definitie of natuurkundige
formule die het begrijpelijk en tastbaar voor ons maakt. Je zult moeten gaan zien met
ogen die zich niet meer mengen met de wens dit te begrijpen en dit te willen bevatten en
het daarmee begrenzen. Met onze ogen kijken we naar niets dan een eindige horizon die
de blik beperkt en begrensd en toch kijken we naar alles als reflectie van die
oneindigheid; het huist net zozeer in een eindige blik die niet om het hoekje kan kijken.
Het huist niet in wat we zien maar dat we zien; wie kijkt, wie ziet ? Oneindig
bewustzijn kijkt net zozeer met als zonder zintuigen; het is een ander begrip dan het
begrip bewustzijn dat we als menselijke eigenschap onszelf toedichten. Oneindig
bewustzijn huist nergens, is nergens specifiek aanwezig en is toch in en als alles
aanwezig; het kent geen eigenschappen van zichzelf en zoekt daar ook niet naar.
Materie is net zo los en vrij als mijn blik die kijkt en de ruimte die mijn blik
onderzoekt; waar bevindt zich het referentiepunt van waaruit ik kijk om dit te
doorgronden en begrijpen ? Het is hier niet omdat er geen referentiepunt is; alles
beweegt zich los en vast net zozeer naar mij toe als van mij af. Werkelijk weten wat hier
gaande is gaat niet over iets doorgronden; het gaat erom het er gewoon te laten zijn en
zo kom je aan, kom je thuis….er is geen referentiepunt, alles gebeurt door elkaar heen
als één geheel en zo zijn we hier; met z’n allen en wat ons daaromheen omringt. Dit is
het ondeelbare universum, dit is oneindig bewustzijn….dit is.
De schepping is door de bijbel toegeëigend als een eenmalige gebeurtenis ooit, lang
geleden zoals het is opgetekend in dat voor veel mensen zo belangrijke boek. Maar de
schepping is anders dan dat en is nu aan de gang, in elk moment, elke fractie van elke
seconde...zij gaat maar door en door. De schepping is evolutie, er is helemaal geen
onderscheid; onzinnig die discussie te voeren tussen gelovigen en niet-gelovigen...ze
ontmoeten elkaar allang, of ze nu willen of niet, in dit éénduidige universum waarin
iedereen deelneemt en verbonden is; met elkaar en door elkaar heen….

WAAR WIJ ZIJN; WAAR IK BEN…
Mooie en ware, rake woorden en zo ken ik er nog wel meer. Maar wat heb je d’r an..? Je
hoeft niet werkelijk te weten hoe ongrijpbaar alles in elkaar steekt. Willen alleen is
genoeg; je moet iets heel erg willen, ook al gaat dat niet. Iets heel erg willen gaat niet
van jezelf uit; het trekt jou naar zich toe. Onderzoek het maar..vandaag, alweer; ik kies
niet de kleur van de dag. Ik voel me gewoon heel erg verdrietig, het is alleen maar dit
moment dat de kleur voor mijzelf bepaalt en ik sta er voor even bij stil. Ik vind die pijn
die ik nu voel niet fijn en toch...ik kan er gewoon geen vinger op leggen; ik kijk en voel
gewoon terwijl ik stil sta en voor even roerloos aanwezig ben bij wat zich afspeelt. HET
speelt zich af. Als je in dit werkelijk willen bent aanbeland is het geen willen meer; het
lost op in aanwezig zijn. Pijn woelt zichzelf los; kijk maar naar waar het vandaan
komt, Vergeet mooie woorden die beloven dat het anders is of kan zijn dan dit, dan
nu...nu, hier kom ik aan, ben ik en meer is het niet; meer is hier niet. Ik heb geen
werelden, mysteries of werkelijkheden te ontdekken. Ik ontrafel, verval..glij langzaam
weg naar alleen maar DAT WAT HIER IS en niets bepaalt de vorm, de kleur..welk
gevoel welkom is of niet. Dit is ontwaken, dit is loslaten...open staan en toelaten. Dit is
de weg die mij allang bevrijd heeft maar het bevrijdt mij niet van pijn of verdriet. Ik
kan niet worden bevrijd en ik kan nergens meer naar toe omdat ik ben waar ik moet
zijn. Dat, dit, is de vrijheid die ik heb gezocht en nergens is te vinden. Ik wil en kan
niets meer uitvegen, afvinken en wegstrepen; omdat het niet om mij gaat. Er leeft zich
een idee in mij uit en ik kijk toe en voel mee en dat is het ongrijpbare plan dat zichzelf
uitspeelt en afrolt...
VOELEN EN OBSERVEREN
Ik weet nu wat ik voel; het komt van ver terug, van diep binnen uit...mijn zelf
gecreëerde realiteit. Maar het is dat niet...ik weet allang wat het is, nu wel. Dat
verhaaltje waar ik zo op was gefixeerd..te lang, weet ik nu.
Voelen is en kent geen verhaal van zichzelf; had je dat al eens bedacht voor jezelf ? Het
komt gewoon op; fijn, die eigenschap..ook al is het soms onprettig. Maar voelen is niet
persé onprettig; ervoor weglopen wel. Iets wegdrukken veroorzaakt kreukels en kreukels
vervormen de werkelijkheid. En ook al kun je nergens heen toch moet je weglopen van
kreukels, van anomaliteiten die de werkelijkheid verstoren. En je loopt erbij weg door
erbij stil te gaan staan; het is geen actie, geen beweging...het is er muisstil. Het sluit je
in want je bent welkom...je voelt warmte, zachtheid, authenticiteit.
ROERLOOS
is wie, waar en hoe je van nature bent; je kunt er niet naar toe. Loslaten is geen actie
die je onderneemt maar de werkelijkheid die zich openbaart, zich toont. En die
werkelijkheid laat alles los en laat alles gaan zoals het komt; zij komt en zij komt
maar...er is geen ontkomen aan. Dit is de ontwaakte staat; dat je synchroniseert. Dat je
inziet dat je niet wegvalt...zelfs niet verdwijnt; dat je synchroniseert, aanwezig bent en
open staat. Samenvalt...

HET IS GEEN DING
aanwezig zijn en open staan voor wat er gebeurt, voor wat zich afspeelt; het is geen
oefenmateriaal dat zich in een mooie mindful-oefening laat verpakken. Objectiveren
van de werkelijkheid zoals die zich afspeelt is geen ding; het is niet tastbaar of
aanwijsbaar. Het is niet dat ene, verderop, waarnaar je wijst maar de punt van je
vinger die het al aanraakt en omvat...die omvat wordt. Er is geen afstand omdat er
geen hier, geen daar is; niet dit ene dat losstaat van dat andere...daar is het te los en te
vrij voor; te volledig. Zelfs te is teveel; het is los en vrij, vol en ledig, ..volledig.
Wat veel te veel aanwezig lijkt blijkt niets dan lucht en luchtledig; gedachten,
concepten, dwaalsporen...zij komen en gaan als de wind en transformeren slechts tot
storm als je het vastgrijpt en het wikt en weegt en er daarmee zwaartekracht in blaast.
Het luchtledige verdraagt helemaal geen zwaartekracht; aanwezigheid kent geen
natuurwetten van zich en voor zichzelf. Kent alleen maar zwaarte, kracht toe aan wat
haar afremt en belemmert omdat het terugkijkt als concept, idee; al datgene wat niet
natuurlijk vloeit van zichzelf en zich als een anker vastbijt in wat niet meer is; ...hier
niet is. Ankeren is volledig onnodig,...in onschuld ronddobberen en je daar niet eens
bewust van kunnen zijn; dat is wat ons rest en wat we doen.
WAT OVERBLIJFT…
Ontwaken is het opschonen van je prullenbak; je gaat nog één keer alle bestanden bij
langs om te zien wat definitief kan worden gewist. Nog één keer zie je wat voor
onbruikbare data zich op je harde schijf heeft verzameld die niets dan een rem bleken
te zijn geweest op de snelheid van het hele systeem en ik verzeker je: mijn prullenbak
was tjokkievol. Ik had helemaal niet door dat er zoveel geparkeerd stond en onnodig
veel ruimte in beslag nam. En in dit hele opschoningsproces merk ik al gaande dat het
hele systeem weer soepeler, normaler en sneller werkt dan voorheen; terug naar de
fabrieksinstellingen, zoals het ooit bedoeld is te functioneren,
Natuurlijk; ontwaken is meer dan op een knopje drukken waarmee het onnodige
verdwijnt. Wat er toe doet is dat je doorkrijgt dat iets niet soepel loopt. Omdat je diep
van binnen weet hoe het ooit ging toen niets je afremde en je je door niets beperkt of
tegengehouden voelde. Ontwaken is niet iets spectaculairs en is niet een staat of
toestand die je niet eigen is. Alles doet er gewoon toe. Het doet er gewoon toe dat je je
beseft dat je er gewoon toe doet en dat je daar niets voor hoeft te doen. Je hoeft niet
eens te ‘ontwaken’ ...het gaat niet over iets najagen of omarmen en dat is belangrijk
om te beseffen; het is meer het tegenovergestelde. Je kunt niet ineens besluiten stil te
gaan staan want zo gaat het niet. Je moet worden geraakt...er is geen weg, geen pad.
Ontwaken heeft mij gedwongen terug te kijken, en misschien is uitnodigen wellicht
een beter woord. Je verliest je verleden namelijk niet; het laat zich zien, zoveel moet
mijn verhaal tot nu toe wel duidelijk hebben gemaakt. Er zit alleen geen bedoeling in
en die heb ik er wel van gemaakt. Ontwaken is leren, wat zich transformeert naar
leren inzien, en als je meegaat, meereist, transformeert het zich naar doorzien, het
doorzien van de diepere betekenis van dit leven; dat alles alleen maar betekenis heeft
voor het moment; als uitgangspunt voor de volgende stap...en dat elke stap betekenis
heeft die er toe doet en dat ik niets dan uitgangspunt ben, vertrekpunt. En jij en jij
ook...jij ook.

Onverwerkt verdriet vreet zoveel energie; ik heb mijn portie gehad en weet hoe het mij
heeft afgeremd, geblokkeerd. Ik heb het kunnen en mogen omkeren en ben in dat hele
proces meer dan eens op mijn muil gegaan maar ik heb mezelf bevrijd. Daarom weet
ik wat vrijheid is; het was hier al en bood mij haar hand. Die hand toont mij alles wat
nodig is en in diepe ontroering laat ik mij leiden. Ik ben stilgevallen en ik weet niet
wat dat voor mij betekent. Maar dat is niet nodig omdat ik geen verhaal meer nodig
heb omdat er geen ruimte is om het nog in te gaan zoeken,..omdat er geen ruimte is,
geen ruime waarin ik kan zoeken.
En zo kan het dus gaan; niets meer nodig….je hebt namelijk niets nodig om door te
gaan want dat gaat als vanzelf en gaat door...
..en zo stopt dit verhaal; net zo plotseling als het ooit ergens begon...

