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Overzicht
Dit boek gaat over de vele gezichten van God of moet ik zeggen: de
Waarheid?
Het werd neergeschreven in de maanden januari – april 2019.
Deze stukjes verschenen eerder op mijn weblog.
Namaste!
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Mijn achtergrond
Als ik naar mezelf kijk zie ik hoe ik ben beïnvloed door Jezus en
Krishnamurti. Op jonge leeftijd ervoer ik spontaan een grote affiniteit met
het werk van Krishnamurti, veel later begon ik dat licht ook te zien bij
Jezus. En omdat je Krishnamurti niet kan (‘mag’) volgen, kwam wel Jezus
op die manier dichterbij.
Mijn eigen leven moet me dan denken aan die van Osho: hij die eerst 21
jaar door India reisde en lezingen gaf, ‘als een Krishnamurti’. Maar voor
zichzelf toen begon in te zien, dat hij zijn luisteraars daarmee niet echt
verder bracht, behalve dan van a naar c maar niet van x naar z. Toen
herkende hij zichzelf in Krishna die met zijn fluit devoties aantrok. Hij,
Osho, begon mensen te initiëren. De rest kennen we uit de media!…
Hij, Osho, bekritiseerde dan de luisteraars van Krishnamurti, die te veel in
hun hoofd zaten en te weinig in hun hart.
Inderdaad lijkt het hedendaagse gezelschap van luisteraars van K te veel
op een intellectueel gezelschap. Waar het woord ‘guru’ met een heel vies
gezicht wordt uitgesproken!…
Goed, ik ken beide kanten. Het juist volgen en het juist niet-volgen.
Ik zit er een beetje tussen in. Nuchter en afstandelijk als een K. En met
de betrokkenheid en liefde van een JC.
Ik weet wat het is om niet-te-volgen. Ik ken bijna alle werken van K en
heb hem in 1981 moge ontmoeten, met duizenden anderen, in de RAI
Amsterdam. Hij was mijn grote spirituele held maar die ook moet hebben
gezegd, bij het einde van zijn leven: ‘Niemand heeft mij begrepen!’
Bij Osho sloegen de vonken wel over, naar ik heb begrepen.
Bij Jezus trouwens ook.
Maar mensen die christelijk zijn opgevoed en geestelijk zijn verkracht in
hun ervaring, spugen op hem. Gooien in mijn ogen het kind met het
badwater weg!
Mijn leraar Jezus kreeg pas grote betekenis voor mij, toen ik zijn leringen
begon te praktiseren.
Dat was een pijnlijke weg voor mij. Hij nodigt je namelijk uit jezelf
radicaal te overstijgen.
Van alle leraren is God de enige ware: de satguru. Ook Jezus zei op een
dag, toen iemand hem ‘goede meester’ noemde: ‘Alleen God is goed.’ …
‘Alleen God verdient alle eer.’
Is het immers niet zo, dat een guru slechts met zijn vinger naar de maan
wijst?
Toch verdient de leraar ook eer, want God heeft zich immers in hem/haar
geopenbaard.
Jezus afwijzen is dan eigenlijk ook God afwijzen of jezelf afwijzen als zoon
van God.
Op dit moment geef ik zoekers het nadrukkelijk advies zich nergens aan
te hechten maar daarmee bedoel ik niet je liefde voor iets of iemand op te
geven!
Als je liefde oprecht is naar bijvoorbeeld Osho (Krishnamurti, Jezus,…)
wat is daar dan aan verkeerd?
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Mijn reden van schrijven
Wie zegt dat de Waarheid geen levende waarheid is, heeft er helemaal
geen snars van begrepen!
Niet het lichaam, brein en denken betekenen leven maar bewustzijn zelf.
Bewustzijn is het leven zelf, de levende waarheid.
Sommige mensen vinden dat ik teveel schrijf of helemaal niet behoor te
schrijven. Maar wat moet ik dan doen, onder een boom in Bloemendaal
gaan zitten? Terwijl bedelen in Nederland verboden is!… In India
respecteren ze nog de Toegewijde van God, hier in Nederland wordt alles
als een zwerver bestempeld.
Als er geen uitgever is die je steunt, als er geen suikeroom aanwezig is
voor jou, als je niet toevallig uit een bekende familie komt, als je geen
een of andere titel hebt, als je niet over het water kunt lopen,… wat dan?
Dan draag je gewoon simpelweg heel eenvoudig je eigen marskraampje!…
Facebook en een weblog komen dan heel goed uit!…
Je kan natuurlijk ook je mond houden en in een hoekje gaan zitten, stil
zijn. Maar Jezus zei bijvoorbeeld: Je ontsteekt geen licht om deze dan
vervolgens ergens onder te verbergen!
En Jiddu Krishnamurti zei: Als je de waarheid kent, schreeuw het van de
daken!
Nu hoef ik niet te schreeuwen maar ook niet mijn mond te houden.
Een discussie over dat ik nu wel of niet verlicht ben, gerealiseerd, is
ronduit kinderachtig. Het gaat om de aanwijzingen die ik geef en dat daar
iets meegedaan kan worden of in het geheel niet.
Ik zeg dat jij er al bent.
Dat je nergens naar hoeft te zoeken.
Dat er al sprake is van heelheid.
Dat God of de Waarheid jou in werkelijkheid niet vreemd zijn.
Dat verlichting niet gaat over worden maar zijn.
Je hoeft het natuurlijk niet eens met mij te zijn. Ik zoek immers niet mijn
gelijk. Ik probeer interesse op te wekken. Aandacht voor DAT wat is.
Ik adviseer nadrukkelijk je innerlijk nergens tegen te verzetten of je
ergens aan te hechten. Dat geeft ruimte aan ervaren. Bij verzet en
hechten is er sprake van een innerlijk centrum: ik en wat ik waarneem.
In werkelijkheid is er niemand. Dat begrijpen, dat direct zien, maakt van
jou een vrij mens. Die niet langer gebukt gaat onder een of ander
zelfbedacht juk.
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De Vlam van Smart
Het leven is lijden.
Als bodymind ondervind je lijden.
Zeg je dat dat wel meevalt, doe dan het volgende:
Zoek geen verstrooiing meer.
Basis: net genoeg eten en drinken, net genoeg slaap, net genoeg… Puur
die dingen om dagelijks te overleven.
Geen extraatjes: geen teevee, geen Facebook e.d., geen porno, geen
vlees eten, geen drugs, geen alcohol, geen snoep, geen koffie, geen
onnodige spullen kopen, geen boeken lezen, geen muziek, geen…
Helemaal niets wat feitelijk niet hoeft, om te overleven.
Probeer dit maar eens voor een tijdje, al zou het maar voor 48 uur
wezen.
Je komt er dan vrij gauw achter hoeveel verstrooiing je nodig hebt om
een beetje normaal de dag door te komen, met jezelf!
Je wordt dan enorm met jezelf geconfronteerd. Je gaat eindelijk voelen
wat je voelt, zien wat je ziet. Horen wat je hoort.
In de trein zal je dan mogelijk alleen nog naar buiten kijken. Geen snack.
Geen muziek in je oren. Geen sociaal media. Geen leesboek. Hoogstens
verplicht huiswerk. Misschien een gesprek met een medereiziger.
Als je dit echt eens hebt gedaan, dan weet je hoe makkelijk we het
onszelf graag maken! Omdat het leven anders best wel saai, oppervlakkig
en pijnlijk aan ons kan overkomen en dat willen we niet!
De vlam van smart, is ik ben.
Smart behoort het leven toe.
En er brandt een eeuwige vlam.
Deze vlam blijft onaangetast.
Therapie versus radicaal inzicht?
Ik geloof oprecht dat wanneer je echt God hebt gerealiseerd, dat je dan
echt begrepen hebt, dat Dat het antwoord is voor onze geestelijke
armoede, nietwaar?
Het is niet ‘en en’.
Je hebt geen twee waarheden, maar enkel de Waarheid.
Jezus zei het ook nadrukkelijk: Je kunt niet geld dienen en God. Was hij
dan tegen geld? Nee, zijn inner circle had zelfs een kas, bijgehouden door
Judas. Tja! Dat gaf ook uiteindelijk een conflict tussen Judas en Jezus!…
Geld hebben, is nog niet dan zo dat jij eraan vastzit.
Als Gautama de Boeddha wordt, heeft hij daarvoor eerst zijn zekerheden
losgelaten.
Zijn passie voor de Waarheid was nummer een, nietwaar?
Als het antwoord God is of de Waarheid – geef het een naam – en jij hebt
deze gerealiseerd, verwerkelijkt, gezien,… Als jij het zuivere water hebt
gedronken, wat zal jij dan de ander te drinken gaan geven?
Ben ik tegen therapieën, methodes,… die de mens in ernstige geestelijke
nood best wel een handje zouden kunnen helpen? Nee!… Maar eerste hulp
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bij ongelukken is toch iets anders dan een grote operatie verrichten.
Iemand met een ernstige hart afwijking, ga je dan geen lapmiddelen
voorschrijven, lijkt me!…
Ja, Jezus verrichtte genezingen en hielp de armen. Maar daar ging het
hem beslist niet om! Hij zei immers ook: ‘Wie zijn leven zal proberen te
behouden, zal het verliezen.’… En in het vijfde evangelie staat: ‘Wie alles
kent behalve zichzelf, mist alles.’
Jiddu Krishnamurti beoefende yoga, maar niet voor zijn geest maar om
zijn lichaam soepel te houden. Hij bood zelf geen geestelijke methodes
aan!
Mensen die niet klaar zijn voor de radicale boodschap en toch om
aandacht vragen, moeten dan niet ‘en en’ willen. En naar een leraar gaan
en naar een geestelijk therapeut. Geef gewoon toe, dat je nog graag
normale menselijke aandacht wil in de vorm van een bepaalde methode!…
Houd je dan ook strikt aan deze hulpverlener! Zodat je dat dan zo snel
mogelijk achter je kan laten!
Zoek geen leraar op als je er nog niet echt klaar voor bent, anders is het
niet meer dan een nieuwe egotrip van jou, lijkt me.
God bidden om een nieuwe Ferrari is niet hetzelfde als God zelf echt
willen leren kennen.
Naar een leraar gaan en verwachten dat hij/zij het wel zal doen voor jou,
is beslist een grote vergissing, in mijn ogen. Een leraar is geen een of
andere therapeut. Hij is er voor de Waarheid.

Hokjes geest
Ben jij een non-dualist?
Het feit is wanneer je altijd eenheid ervaart, dat je dat dan niet meer zal
ervaren.
Net als mensen die altijd dualiteit ervaren.
Als alles wit is, hoe weet je dat dan nog langer?
De ervaring van dualiteit en non-dualiteit bestaan in elkaars schaduw.Een
ervaring van dualiteit vertegenwoordigt pijn, afgescheidenheid,
nietwaar?Een ervaring van non-dualiteit vertegenwoordigt ontspanning,
eenheid.
Sommige mensen zoeken drugs en alcohol op, om hun pijn zoveel
mogelijk te vergeten.
Er zijn ook mensen die vluchten in zazen.
Je kunt overal in vluchten. Je afleiding zoeken. Netflix is daarom ook heel
populair.
Verdriet, pijn, angst,… maar ook genegenheid, warmte, verliefdheid,…
vragen om jouw aandacht. Vragen geen conclusie maar aandacht.
Een ervaring van non-dualiteit als reactie op enorme stress,… Is een
verademing. Maar je losmaken uit de greep van een wurgslang ook!…In
alle gevallen ben jij.
Kun je jezelf in een hokje plaatsen?
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Ik ben dualiteit.
Ik ben non-dualiteit.
Ik Ben.
En daarvoor hoef je niets te doen of te laten.
Als ik ben simpelweg het belangrijkste is, omdat jij dat nu eenmaal bent,
ik ben. Welke ervaring kan daar dan nog tegenop?
…Moet jij altijd plezier zoeken?…Wil je altijd serieus genomen worden?
…Wil je altijd nuttig zijn?
…Wil je enkel vrijheid ervaren?
…
Wat nu als geen een ervaring meer echt belangrijk was?
‘Ik ben die ik ben.’
Alles komt en verdwijnt in jou.
Vergeet dat nimmer.
Krishna en Shiva
Shiva is het gezicht van advaita.
Shiva staat voor vernietiging.
Je kunt niet zeggen wat Dat is. Maar je kunt wel dat wegnemen wat Dat
niet is. Neti neti.
Krishna staat voor aanbidding. Devotie. Bhakti.
Je geeft je over aan Hem.
Je hoeft niets te vernietigen.
God aanbidden als een persoon en niet als een abstracte waarheid.
‘Arjuna:
Mijn Heer! Wie zijn de besten onder uw toegewijden? Zijn het degenen
die U trachten te kennen als een persoonlijk God of degenen die U als
Onpersoonlijk en Onverwoestbaar aanbidden?
Shri Krishna:
Diegenen die hun geest vast op Mij gevestigd hebben, die Mij altijd eren
met onwankelbaar geloof en concentratie; dat zijn de allerbesten.’Bhagavad Gita 12:1-2.
Het gevaar is bij advaita, dat je alleen maar in je hoofd gaat zitten, alles
mentaal wil benaderen.
Het gevaar bij bhakti is dat je je gezonde verstand niet meer wil
gebruiken.
Nog niet heel lang geleden in 2013, bezocht ik in de maand van Shiva,
India. Ik heb veel Shiva heiligdommen toen moge bezoeken.
Mijn weg is met Jezus geweest en nog erken ik hem als mijn geliefde
leraar. Maar ik heb ook daarvan de beperkingen moge ondervinden. Hecht
je nergens aan. Aan niets en niemand. Zonder daarbij het kind met het
badwater weg te gooien!
Breng bhakti en jnana in balans.
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Bhakti versus jnana?
Je kunt van God houden en hem zijn toegewijd: bhakti.
Je kunt God willen leren kennen, de Waarheid willen realiseren: jnana.
Je kunt alles in het leven heel mentaal, verstandelijk proberen te
benaderen. Misschien ben je mogelijk bang om controle te verliezen. Je
zult weinig of niets hebben met spirituele leraren die van hun discipelen
een zekere verering verwachten.
Het kan zijn, dat jij helemaal niet God wil leren begrijpen maar enkel
ervaren, dichtbij hem zijn. Dat kennis van hem helemaal niet jouw doel
is. In ieder geval niet het hoofddoel. Je hebt geen moeite om devoot te
zijn. Zelfs geen moeite om de leraar als God zelf te zien.
Als je kijkt naar verhalen van mensen die een bijna-dood-ervaring hebben
gehad, dat sta je versteld van hun devotie! De meeste nuchtere… de
volkomen atheïst… de wetenschapper…. de zondaar… e.d. voelen zich
plotseling geheel heel persoonlijk aangeraakt en aangetrokken door een
licht, dat volgens hen ook liefde is!
Hieruit spreekt dan ook duidelijk bhakti! Maar kan bhakti zonder de
kennis van God? Leert men niet juist, ook bij een BDE meer over God?…
Eerst had je geen kennis, inzicht van hem.
En kan inzicht zonder devotie. Kun je alleen goed functioneren door
kennis, inzicht? Houd je immers ook niet van de natuur? Naast dat je er
misschien alles van wil weten.
Wil je naast liefde voor je kinderen ook niet ze echt kennen?
Volgens mij gaat het bij volledige zelfkennis om jnana en bhakti.
Ik heb geen moeite met mensen die zeggen te geloven in een
persoonlijke God.
Ik heb ook geen moeite met mensen die puur door inzicht tot zichzelf
willen komen.
Maar ik heb wel moeite met eenzijdigheid en fanatisme.
De Mens van Inzicht
Als jij denkt dat je onderdeel uitmaakt van al je gedachten, gevoelens en
fysieke sensaties, dan is jouw ‘ik’ sterfelijk, nietwaar?
Beperkt tot dat wat je waarneemt.
Maar… is dat een feit of slechts een illusie?
Je kunt immers zoveel denken, nietwaar?
Laat staan, dat ‘ik’ in werkelijkheid geen onderdeel vormt van… In
werkelijkheid nergens aan onderworpen is.
Velen geloven dat bewustzijn het product is van het brein. Dus geen
zelfstandig bestaan heeft.
Ik erken dat denken en brein wel degelijk een zijn maar bewustzijn zelf
gaat verder dan het denken, voelen en het brein!
Je bent geen brein maar hebt een brein.
Je hebt geen bewustzijn maar bent bewustzijn.
‘Ik’ is meer dan denken,…
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Bewustzijn is als een kosmische oneindige spiegel.
Het weerspiegelt alles zoals het is: ‘jouw’ haat, jouw jaloezie, jouw
passie, jouw verdriet,… ‘Jouw’ pijn, jouw behoeftes,… Deze spiegel verzet
zich tegen niets maar hecht zich ook aan niets.
In werkelijkheid ben jij vrij van alles. Wel in de wereld maar er niet van!
Goed, dit kan een geloof zijn, een nieuw idee, een ander concept!… Maar
dat is hier niet de bedoeling van mijn schrijven. Nee, je kunt dit volledig
realiseren. Direct zien. Feitelijk, dat ‘ik’ nergens deel van uitmaakt.
Zonder op die manier een centrum te vormen, een centrum van conflict:
Ik en de wereld!
Dat wat je werkelijk bent, is niet in conflict met dat wat waargenomen
wordt. Er is geen ego (denken verzet zich ergens tegen of hecht zich
ergens aan). De geest die denkt zelf het ‘ik’ te zijn, is het valse ik, het
zogenaamde ego. Dat wat je werkelijk bent, denkt niet, heeft geen
zelfbeeld.
Als het ‘ik’ gerealiseerd is, dan is er direct inzicht. De geest leeft dan niet
langer in de illusie door het denken. De geest is gericht op feiten. En het
is een feit, dat jij reeds vrij bent.
De mens van inzicht, is de mens van zelfkennis. Dat’s alles.
Asociaal
Niet de andere bewust willen zijn.
Bijvoorbeeld, je zit in de trein luidruchtig te bellen en je denkt helemaal
niet aan de andere reizigers. Je doet net of dat je thuis alleen zit te
bellen. Volgens mij is dit een vorm van dualiteit!
Zo kun je ook kijken naar het dierenleed in de wereld. Het enkel je eigen
behoeftes bewust willen zijn en niet zien dat aan een stukje vlees wel
degelijk leed van een ander levend wezen verbonden kan zijn.
Goed, komen we dan hier weer uit bij nog meer leefregels?
Liever niet. Gewoon leren zien dat je niet alleen hier leeft op deze
aardbol. Dat is simpelweg ook gewoon een feit, nietwaar?
Shit Boeddha!?…
Door de Boeddha ben ik gaan zoeken naar verlichting. Naast werk, een
gezin, hobby’s, gezondheid,… moet je dan ook nog eens jezelf kennen,
wat een ramp!
En als je eenmaal geroken hebt aan ‘de verlichting’ dan blijf je zoeken,
poetsen, schaven,… en dergelijke.
Het lijkt wel op een echte goudkoorts. Iemand zegt dat ie ergens, daar,
iets heeft gevonden en met ze allen verwaarlozen we dan ons gezin,
werk, gezondheid,… en dergelijke om iets ook te zien van dat goud, wat
ons rijk moet maken!…
Niet meer geloven, zit er dan niet meer in!
Je bent aangestoken!
Natuurlijk raken mensen teleurgesteld, omdat de vondst uitblijft of enorm
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tegenvalt.
Je kunt natuurlijk van je geloof afvallen. En daarentegen weer volop gaan
geloven in werk, gezin en geld.
Maar de diehards zullen nimmer opgeven!
Maar als niemand ooit was begonnen over die verlichting, was jij er dan
wel aan begonnen? Als niemand het wiel had uitgevonden, had jij het dan
wel gedaan?…
Roept het leven niet op tot vragen, als waarom en wie ben ik?
…
We zijn allemaal zonen en dochters van het bestaan dat leven heet.
We kunnen verdrinken in het moeras en eruit weten te klauteren, alleen
en met ze allen.
Het is in mijn ogen goed om elkaar te blijven herinneren waar het
werkelijk omgaat hier in dit leven.
Ja, o.a. de Boeddha blijft me eraan herinneren of ik het wil of niet.
Het moment van de grote vraag, is niet meer terug te draaien.
Bij het leven behoort dan ook zelfkennis.
Bedankt Boeddha!
‘Verlichting bestaat niet!’
Als dat zo is, ben je overgeleverd aan een goed pensioen of niet. Aan
gezondheid of niet. Aan een leuke relatie of niet. Aan een land zonder
oorlog of niet. Enzovoorts.
Als verlichting niet bestaat, dan is inderdaad geld god! Want geld en
macht regeert de wereld.
Als er niet iets bestaat, wat niet van deze wereld is zijn we allen slaven
van onze gedachten, gevoelens en brein.
Als verlichting/moksha/nirvana/zelfrealisatie/… een volstrekte illusie is, is
wetenschap de nieuwe godsdienst met psychiaters als hun priesters! Het
brein als onze ziel!...
De Eerste Stap
Je kunt al heel ver zijn voor jezelf wat zelfkennis betreft. Misschien denk
je, geloof je het alleen allemaal te kunnen doen. Dat zal ik nimmer
tegenspreken! Maar… wat nu dat je na enkele jaren opeens tegen jezelf
zegt. ‘Het lijkt wel dat ik niet echt meer verder kom met mezelf,
spiritueel!’ Wat dan?
En je gelooft dat sommigen je daarin toch een stapje voor zijn of blijven.
Je kijkt om je heen en je ziet iemand (maakt niet uit waar of zelfs in de
verleden tijd) die in jouw ogen volledig gerealiseerd is, zogezegd.
Je kunt bijvoorbeeld alles naast je neerleggen en de leringen van de
Boeddha volledig serieus nemen, omdat je gelooft dat Gautama inderdaad
Ontwaakt is, een boeddha.
Het kan ook zijn dat je je herkent in Osho of JKrishnamurti,…
Of Philip Renard, ik geef hier maar een dwarsstraat in Holland!…
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Zal je dan niet ook naar hem toe willen? Niet om hem dan te gaan
vereren of dat soort kul. Nee, omdat jij oprecht gelooft dat ie het licht
heeft gezien en er een drager van is. En dat hij de weg weet, want anders
was ie namelijk natuurlijk niet zover. In ieder geval verder dan jij!…
Waarom zou je jezelf niet toestaan verder spiritueel tot bloei te komen,
alleen maar omdat JIJ HET ALLEEN MOET DOEN?
De praktijk wint, volgens mij en niet jouw ego-denken.
Goed, dan kom je bij zo’n leraar en je gelooft in zijn woord, ga je dan
eindeloze discussies houden over jouw eigen gelijk ergens in? Of ga je
direct voor het grote goed?
De eerste stap, ligt voorbij het bekende.
Ik geloof zelf niet in persoonsverering en de vaak daarbij komende
ashrams. Het gaat om de Waarheid. En niet jouw mening daarover maar
jouw realisatie ervan! Wat heb je te verliezen?
‘Geloof in Mij’
Dat wil iedereen, als je gaat trouwen met een leuke vent of dame. Als je
aan het solliciteren bent naar een leuke baan. Als je een workshop gaat
geven over iets aardigs. Et cetera. We willen geloofd worden. Ook door
bijvoorbeeld onze schoonfamilie.
En wanneer we onschuldig zijn bij een dubieus uitziend ongeluk, willen we
ook geloofd worden.
De ene partij wil geloofd worden en de andere partij zal ergens in geloven
of niet.
Niet alles is zichtbaar en aanwijsbaar. Veel zaken bewijzen zich in de loop
der tijd.
Als iemand zegt God gevonden te hebben, de Waarheid te hebben
gerealiseerd en hij/zij biedt dan hulp daarin, dan kan deze persoon ook
heel veel geloof en ongeloof ontmoeten, op zijn/haar pad van onderricht,
nietwaar?
Zonder geloof zal de zoeker ergens simpelweg niet aan beginnen, lijkt
mij!
Hoeveel mensen gingen des tijds niet spontaan naar Poona, niet omdat zij
een garantie van te voren kregen betreffende deze meester. Op die
manier stappen ook heel veel mensen in het huwelijksbootje. En als zo’n
bootje op de klippen loopt, had je dan niet moeten trouwen? Misschien
begeerde je het meest kinderen te krijgen of simpelweg naar de seks of
naar…
Geloof is een onderdeel van ons leven maar niet zonder gevaar als we
daarbij niet ook alert zijn.
En wie niet op zijn medemens wil vertrouwen, leeft in mijn ogen in het
onmogelijke.
Als jij de Waarheid niet kent, zegt deze niet te kennen en een ander is jou
daarin een stapje voor, zal je deze dan niet graag willen aanspreken?
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Maar, hoe weet je in hemelsnaam wie jij kunt vertrouwen daarin?
Boeddha en Jezus lijken daarin wel grote steunpilaren te zijn maar heel
veel mensen wijzen hen ook gewoon af, als charlatans! Geen
gerealiseerde heeft ooit iedereen tevreden gesteld. ‘Pick a pig.’
Je zult nimmer kunnen bewijzen aan de rest van de wereld dat jouw
keuze de beste is. Zelfs niet als jij de Waarheid ook zal realiseren. Want
dat kan dan gekomen zijn, volgens de critici, omdat jij bereid was jezelf
volledig te overstijgen. Jouw overgave bevrijdde jou. Je had je dus net zo
goed aan een steen kunnen overgeven.
Door jouw geloof vond je wat je zocht en mogelijk niet eens door jouw
leraar. Je was bereid boven alles te leren van alles en daarin was de
leraar de wortel voor de neus van de ezel, om deze te laten lopen.
Ook mensen die heilig geloven in de therapie die zij – net – geleerd
hebben, zijn de beste therapeuten. De zogenaamde groentjes. En de
cliënten of patiënten pikken dat natuurlijk op. Was de therapie zelf
werkelijk zo goed?
De nodige mensen die theologie begonnen te studeren, vielen van hun
geloof. Ze zeggen ook wel eens, je moet niet in de keuken willen kijken!
Jezus leerde o.a. over geloven: Een profeet wordt niet in zijn eigen dorp
gelooft, en verricht daar de minste wonderen.
Het gevaar is als je een leraar te goed kent (of denkt te kennen), dat je
niet meer zal luisteren naar zijn boodschap. Hierbij kom je dan weer uit
bij: ‘Het gras lijkt elders altijd groener.’ Je stapt dus op, om elders een
nog betere leraar te gaan volgen!… Zeg je!… Geloof je!…
En… je openstellen voor iemand die zegt een leraar te zijn, kan niet
zonder geloof, want anders kun je je net zo goed voor alle leraren
opstellen en voor wie zal je dan moeten kiezen, als je dat uiteindelijk toch
van plan bent? Je openstellen en dan? Of je moet van alle walletjes willen
blijven eten maar zal dat dan samengaan met enig echt resultaat? Zegt
de leraar niet voor niets dat je helemaal dient te gaan voor zijn leringen?
Want als je overal een gat gaat graven naar water, hoe diep zal je dan
werkelijk komen, als je steeds weer opgeeft?…
En een leraar die aan persoonsverheerlijking doet, is in mijn ogen
volkomen waardeloos. Omdat ik net als Jezus geloof: ‘Er verdient maar
een eer en dat is God!’ … God is satguru, zogezegd.
Maar we zijn allen zoekers of zoekers geweest. En we kunnen en mogen
behulpzaam zijn. Je stuurt iemand niet de verkeerde kant op, als je
inzicht hebt in wat waar is.

Boeddhaveld
Kun jij geloven, je ervoor openzetten, dat jij ook verlicht bent? Al vrij.
Psychologisch kun je hier niet mee eens zijn, dat je geestelijk vrij bent.
Dat kun je namelijk echt denken over jezelf. Je zegt getuige te zijn van
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frustratie, angsten, leugens, zelfhaat,…
Hier ligt nu zeg maar de kneep: je let op het object en niet op het
subject. Wie ziet dat alles? Wie is zo helder om alles te zien? Waarom
vinden we het object belangrijker dan onszelf?
Als je op zoek bent naar iets, dan wil je iets vinden buiten jezelf. Als je
alles buiten jezelf afwijst, ook alles in jou, waar kom je dan uit? Als je
overal nee tegen zegt, waar kom je dan uit?
Als je in poep trapt, kun je je schoen gaan schoonmaken maar ook
gewoon uitdoen, nietwaar? Je kunt je hele leven bezig zijn met wat je niet
werkelijk bent.
Jij wilt mogelijk je psyche veranderen maar niet achter laten. We kijken
blijkbaar graag naar onze problemen en dromen over oplossingen. Maar
wat nu als je dat alles in 1x achter je laat? Dat is de uitnodiging die
uitgaat van ‘Ik Ben’.
‘Ik Ben’ is geen probleem bewust en zoekt daarom ook niet naar
oplossingen. Dat doet de psyche, het denken van de mens, de denker.
We willen via de psyche ons doel tot God bereiken, tot de Waarheid
komen. Maar niemand wil meteen de Waarheid realiseren.
Dit lijkt op het verhaal van een aap die in een holte van een boom fruit
zag liggen, een grote banaan. Zijn hand paste er net doorheen. Hij pakte
de banaan toen vast en wilde toen zijn hand er weer uittrekken maar dat
ging niet meer. Zijn vuist was op die manier te groot geworden voor deze
doorgang. Maar hij weigerde toen de banaan los te laten. En zo bleef hij
vastzitten, met zijn hand in die boom! Was er nu echt een probleem, een
onmogelijkheid?
De aap raakte geïdentificeerd met de banaan. Met het object. Toen voelde
hij zich niet meer vrij. Maar dat was hij wel en nog steeds. Maar hij bleef
denken aan die banaan en wilde toch zijn vrijheid terug!
We zijn allen boeddha’s maar zijn vergeten de radicale weg, de poortloze
poort, het directe pad. We zijn gaan geloven in het denken en de
psychologie. Maar het Hart staat daar buiten en heeft daar altijd buiten
gestaan. Er is niets mis met een gezond verstand maar het is niet het
bewustzijn zelf. Zo zijn psychologen ook niet vanzelfsprekend bevrijde
leraren!
God is niet de bron van alles
God is niet de bron van alles.
De wereld valt onder zichzelf en heeft altijd al bestaan.
God is niet van deze wereld (…, heelal, zonnestelsels, maan, stof,
materie, energie en dergelijke).
God is enkel de bron van zichzelf en roept ook alles aan in de wereld
terug tot hemzelf.
Zoals een leeuwenwelp die op groeit onder schapen vergeet wie hij
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werkelijk is. Tot dat er een leeuw aan deze verloren welp verschijnt!…
De wereld is een illusie, die wij niet toebehoren.
Non-dualiteit is geen verwijzing naar de eenheid met de wereld maar met
God: Tat Tvam Asi.
En alleen in God is er geen verzet, dus geen dualiteit. In de wereld verzet
alles zich naar alles. God is een met de wereld omdat er in liefde geen
verzet is maar ook geen hechten aan…
Jezus!
Nee, ik begin hier niet te schelden.
Weet je dat over hem de meeste boeken hier op aarde zijn geschreven?
Osho zei, dat hij het meest gesproken had over de Boeddha. Ook
JKrishnamurti besteedde graag aandacht aan de Boeddha. Tegenwoordige
psychologen vinden de Boeddha volgens mij ook interessanter, nietwaar?
Binnen de New Age is Jezus ook belangrijk. En heb je het heel bekende
werk Een cursus in wonderen, waar zelfs Patrick Kicken veel aandacht aan
heeft besteed met zijn interviews. Van deze cursus wordt gezegd dat ie
geïnspireerd is door Jezus!… En als je dat kan accepteren, dat deze cursus
misschien dan nog sneller bij jou binnen kan komen!…
In mijn beleving heb je heel veel diverse Jezussen!:
1 – eentje met ballen
2 – eentje zonder ballen
3 – eentje met wonderen
4 – eentje zonder wonderen
5 – eentje als timmerman in Israel
6 – eentje opgeleid in India
7 – eentje als God zelf
8 – eentje als Godgerealiseerde
9 -…
Er zijn mensen die beweren dat Jezus nimmer heeft bestaan, dat hij een
regelrechte fantasie is, een verzinsel maar daar zijn de meeste
onderzoekers het lekker niet mee eens.
Voor mij is hij net als bijvoorbeeld de Boeddha een lichtdrager! Dat
betekent voor mij dat hij net als de Boeddha gekomen is tot de kern van
de zaak, dat leven heet. Hij kende zichzelf: ‘Hij die alles kent behalve
zichzelf, mist alles.’ Deze woorden zijn van Jezus wordt er gezegd in het
zogenaamde vijfde evangelie, het evangelie van Thomas, gevonden in
een woestijn in de vorige eeuw.
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Samen met Chandra bezocht ik de plaatsen waarvan gezegd wordt dat
daar ook Jezus is geweest. Ikzelf ervoer daarbij niets speciaals, behalve
heel veel toeristen, waarvan wij ook enkele waren, nietwaar?
Zou ik hem gevolgd hebben als Jood tijdens zijn leven? Dat volgens was
niet zonder gevaar. Hij was beslist een rebel, Jezus! Een man die zich niet
druk maakte over, zonder gewassen handen aan tafel te gaan. Of
aangeraakt te worden door niet-Joden. …
Ik houd van Hem. Hij zei: Wie mij heeft gezien heeft God gezien. Volgens
Sri Ramana Maharshi zijn God, het Zelf en de guru ook een.
Leerlingen die aan de voeten van Maharshi zaten zagen hem als God of
God in hem. Ze zagen hem als Gerealiseerd. Maar hij zag hen ook als
gerealiseerd, zei hij! Er valt niets te realiseren, te bereiken, je bent er al.
Jezus zei niet alleen over zichzelf dat hij het licht was in de wereld maar
hij zei dat ook over zijn discipelen. ‘U bent het licht van de wereld.’ –
Mattheus 5:14.
Komt Hij terug?
Volgens mij is Jezus nooit echt van ons heengegaan, gezien alle verhalen
(door de eeuwen heen tot op heden) van zijn verschijningen. Zijn
wonderbaarlijke genezingen in mensen, waar ook ter wereld. Zelfs
moslims raken bekeerd tijdens hun tocht naar Mekka!…
In de Koran staat hij ook: Messias, profeet, genezer!… Maar het idee van
dat hij God is of Gods zoon wordt nadrukkelijk verworpen!…
Maar waar stond (staat) Jezus nu dan werkelijk voor? Iedereen die de
moeite neemt om het Nieuwe testament uitvoerig te bestuderen ziet de
grote rode lijn daarin! Namelijk: Liefde, onvoorwaardelijke liefde.
Vergeving. Naastenliefde. Maar… hij sprak ook veelvuldig over God zelf,
zijn Vader! Jouw Vader! ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij
uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’
– Mattheus 5:16.
Helaas heeft de gemeente (kerk) na Jezus van hem een afgod gemaakt
en van ons bastaards.
Maar als je het evangelie leest weet je beter, kan jij beter weten!
Stelling van de Dag
Volgens mij is dat bij non-dualiteit altijd: Tat Tvam Asi.
Tijdloos hetzelfde.
Alleen het denken kan verveeld raken.
Eigenlijk hoeven we geen krant te lezen of naar de NOS te kijken.
Bekend voorbeeld:
Op een dag kwam er een jonge man bij God en wilde de Waarheid weten.
Aan deze man vroeg God eerst om een glaswater, voor dat Hij antwoord
zou geven!
De man daalde de hoogste berg weer af, om in het dal een glaswater te
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halen.
Daar ontmoette hij een hele leuke jonge dame. Hij trouwde met haar en
samen kregen ze een kind. Toen… kwam er een overstroming en samen
met zijn gezin vluchtte hij het dak op van hun woning. Pas toen… begon
hij weer aan God te denken!…
Met andere woorden: We laten ons zo makkelijk afleiden en lijken wel de
hele dag te zoeken naar een of andere verstrooiing.
Vlak voor dat Jiddu Krishnamurti stierf vroeg hij zich hardop af (zo gaan
de verhalen): Of dat hij gefaald had, dat mensen alleen maar al die jaren
naar hem waren komen luisteren als entertainment. – Pijnlijk, nietwaar?
– En daarbij had dan niemand hem begrepen.
Wat was er nu zo speciaal aan zijn boodschap, dat – mogelijk – niemand
hem begreep? Zijn boodschap ging in ieder geval niet om een ervaring
van non-dualiteit. Zijn boodschap bereikte dezelfde diepte of hoogte als
die van de Boeddha, weergaf K.
Iedere geestelijke leraar kan jou bij je hand nemen en je nog verder
leiden, indien mogelijk. Boeddha zelf was die weg gegaan met diverse
leraren totdat hij niet meer verder met hen kon komen. Zij spraken vol lof
over hem! Maar hij weigerde hen op te volgen!… Zijn passie voor de
waarheid was enorm, onuitputtelijk!… Uiteindelijk bereikte hij alleen, het
nirvana.
De stelling van de dag was voor Gautama de Boeddha de Waarheid.
Voor onszelf kunnen we heel makkelijk beweren de Waarheid te kennen
maar is dat dan ook zo? Zelfs zen zegt: ‘Kleine twijfel, kleine verlichting.
Grote twijfel, grote verlichting.’
Voor mij maakt het niet echt uit wat iemand heeft gerealiseerd: als hij/zij
maar daarbij volledig alert blijft. Zodat de deur niet gesloten wordt, als
deze toch nog open dient te blijven!… Volgens mij is de eerste stap het
belangrijkste: Ga je weg met God!…
Geen problemen!
Je kunt je met alles en iedereen identificeren. Met alle rotzooi in de hele
wereld. Je kunt zeggen dat jij er iets aan zal doen! Maar… dat zeggen we
al duizenden jaren tegen onszelf, nietwaar?
Heeft liefde zelf een probleem?
Toen de Boeddha en de Christus deze aarde bezochten waren ze heel
duidelijk: Er is een universele wet, liefde.
Maar begrijpt een politicus wat liefde is of een wetenschapper of een
fabrikant?
Liefde is niet van deze wereld. Kan niet gemeten worden, onderzocht en
verhandeld.
Ons brein is geen liefde, net als ons lichaam dat niet is. Ook onze geest is
geen liefde, ons denken kan er over nadenken.
Dat wat we bewustzijn noemen of het hart, kan wel liefde kennen.
Bewustzijn is zijn inhoud. Het kent alles, als het er is.
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Bewustzijn en liefde zijn een. Bewustzijn ervaart liefde niet als iets
anders. Denk maar aan: liefdevol bewustzijn. Liefdevolle aandacht.
Het denken kan zich identificeren met alle rotzooi in de wereld. Over
liefde kan het slechts nadenken. Het denken kan liefde niet begrijpen, kan
er niet gelijk aan worden. Je denken en emoties mogen dan een kunnen
zijn maar liefde is niet van deze wereld, net als bewustzijn dat in
werkelijkheid niet is.
Als je bewustzijn als jeZelf leert kennen, begrijpt dat je geen bewustzijn
Hebt maar Bent, verlies je daarmee automatisch alle problemen die jou
ooit hebben aangekleefd als zijnde jezelf. Er is maar een waar zelf,
namelijk. Dat wat je werkelijk bent is namelijk heel. Als liefde wijs je niets
af en hecht je je ook nergens aan. Je ziet alles onder ogen. Je vlucht niet
voor deze wereld. Maar problemen behoren hoogstens de wereld toe!
Twee glazen water?
Als iedereen al verlicht is, wat is dan het verschil?
Als beide glazen exact hetzelfde zijn:
glas hetzelfde,
schoon water hetzelfde,
en het laagje schoon zand erin hetzelfde.
Voorbeeld:
Ook al zijn de twee glazen niet te onderscheiden en hoeft er niets af of bij
kan er toch een verschil zijn!
Als in het ene glas het zand rustig op de bodem ligt, is het water helder
en kun je ervan drinken.
Als het andere glas niet helder is, het water en het zand vermengt, is het
ook niet te drinken.
Jezus vergeleek zichzelf met water: Het levende water.
Helder en drinkbaar.
Kan dat iedereen van zichzelf zeggen, gerealiseerd te zijn als hem?
Ja, ook Jezus noemde ons het licht der wereld. Ook zonen van God. En
wie de Zoon heeft gezien, heeft de Vader gezien.
Aan de ene kant is alles OK. Hoeft er niets bij of af, feit!
Maar… als de geest onrustig is omdat ie nog altijd op zoek is naar de
Waarheid, is het water niet helder.
De ene heeft begrepen er werkelijk al te zijn. En de andere twijfelt daar
toch nog aan. Beiden zijn reeds, feit!
Roze Olifant
‘Denk niet aan een roze olifant!’ Juist, dat gaat niet: je zult er dan juist
wel aan denken. ‘Ik denk nu niet aan een roze olifant.’
Er zijn ongelovige mensen die zeggen: ‘Ik heb alles gedaan wat God
verboden heeft.’ Nou, dan heb je volgens mij ook veel aan God gedacht,
nietwaar?
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God is blijkbaar de grootste roze olifant die je maar kunt bedenken.
De ongelovige communist die gelovigen achtervolgt en op sluit!… Of
Noord-Korea, de Democratische Volksrepubliek Korea, die Bijbelbezitters
in de gevangenis gooit.
Niet geloven maakt geen einde aan God binnen jouw bewustzijn.
Hoogstens kan je relatie met God nogal destructief wezen.
Net als het woord ‘de Waarheid’ kan zoiets ons tot aan onze dood toe
triggeren!…
Dialoog tussen een gezaghebber die Jezus terdoodveroordeelde:
“‘Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om
voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan
Mijn stem gehoor.’
Pilatus zei tegen Hem: ‘Wat is waarheid?’”… – Johannes 18:37-38.
Misschien zegt je kleine kind wat, en kun je dat niet meer uit je hoofd
krijgen. Woorden kunnen ons triggeren of dat we nu willen of niet!…
Ergens niet in geloven en daar zelfs naar handelen zegt niet dat er niet
iets in jouw bewustzijn is geplant.
Op die manier hebben we meer invloed op elkaar dan we misschien
bewust zijn.
Soms vergeten we te zeggen, tegen de persoon die we liefhebben dat we
van hem of haar houden! Als de persoon dan toevallig iets overkomt,
vergeven we onszelf vaak niet of niet makkelijk dat we die woorden niet
hebben uitgesproken: ‘Ik hou van je.’
Gedachten, gevoelens en woorden vormen een krachtige eenheid.
Je kunt denken dat jij alleen je denken beïnvloedt maar dat is natuurlijk
onzin.
Een simpele tekst op een muur, die jij toevallig ziet tijdens het reizen kan
jou de rest van je leven bij blijven! Of de woorden van een aardige docent
van school.
Kunnen we God echt vergeten? Er lijken altijd wel richtingaanwijzers aan
te staan, richting de Waarheid. En jij met jouw aanwezigheid kan net het
zetje zijn, dat iemand beslist om eens echt stil te staan bij het gegeven
‘God’!
Wat is zelfkennis, ‘wie ben ik?’
De Boeddha Club
Ja, we zijn allemaal verlicht. Je bent er al. Er valt niets meer te bereiken.
Je hoeft geen bepaalde weg te gaan. Maar… heb jij dat ook gezien?
Het lijkt een beetje hierop: We zijn allemaal miljonairs maar niet iedereen
weet dat, heeft dat gezien. Je ziet jezelf in kleding lopen van een zwerver
en hebt een oude fiets en je denkt daarbij niet aan je spaarrekening. Op
je gewone rekening staat al niets, dus?… Maar juist daar staat het bedrag,
blijkt, als je kijkt.
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Eckhart Tolle had ook zo’n verhaaltje, van een arme man die zat op een
kist te bedelen. Hij had nimmer in die kist gekeken!…
Jezus zei, dat we het zout der aarde zijn, maar als we daar niets mee
doen, waar dan de aarde mee gezouten zou worden?
En veel zen-teksten gaan over zitten. Dat het zitten geen doel heeft maar
de verlichting zelf is.
…
Bewustzijn is reeds het geval maar niet iedereen weet dat het ons
erfrecht is. Mensen denken dat ze het in bruikleen hebben.
Wetenschappers hersenspoelen mensen met de gedachte dat ze slechts
het brein zijn. Ja, en het brein is sterfelijk, nietwaar?
Excuses!...
De roker heeft een excuses om het wel te doen en een niet-roker om het
niet te doen! Maar wat is er nu feitelijk aan de hand?
Dat is ook zo met het gegeven verlichting. Mensen die een mooie
uiteenzetting hebben waarom het onzin is en zij die een uiteenzetting
hebben waarom verlichting wel bestaat! Maar… ook hier geldt: wat is er
nu feitelijk aan de hand?
Als het je niet lukt: verlichting bestaat niet!
Als je een glimp ervan hebt gekregen: er moet zoiets bestaan!
Is het niet lukken of een glimp voldoende voor een echt oordeel?
We zijn gewend om alles in ons eigen leven recht te praten wat krom is
en net andersom, als dat zo ons ego uitkomt.
Zonder ego richt je je op de feiten.
Het ego is dat wat weerstand biedt naar liefde en waarheid. Dus het
verdampt ook bij liefde en waarheid.
Hoe Elitair is Advaita in Nederland aan het worden?
Geloof mij: het organiseren van advaita roept meer lust op bij menigeen
dan zelf tot de kern ervan te willen doordringen!
Toen ik mijn ‘ontmoeting in waarheid’ wilde aanmelden
bij satsang.nl kreeg ik daar te horen dat dat alleen nog maar kon (kan)
gaan via een positieve getuigenis van de reeds aanwezigen op deze
satsang-agenda! Moest ik nu gaan bedelen bij mijn ‘collega’s’?? Echt
niet!!
Gelukkig is er ook nog naast deze zeer bekende en oud-vertrouwde online
satsang-pagina thans een nieuwere: satsangagenda.nl
Ik heb al diverse keren opgemerkt hoe elitair het clubje Advaita in
Nederland aan het worden is! Ook verdenk ik helaas het tijdschrift Inzicht
daarvan!
Als ze daar echt open staan voor alles wat nieuw is, binnen advaitaland,
zouden ze in mijn ogen bij iedere uitgave een gehele pagina behoren te
reserveren voor een nieuweling van dat advaitafront. En niet met elkaar
steeds moeten zeggen: ‘Nee, die niet en die niet en die niet maar deze
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wel! Want die voldoet aan onze eisen! Want we hebben een naam hoog te
houden!’ Geloof mij, want zo denken zij daar met elkaar!…
Ik zou juist zeggen: ‘Deze staat mij niet aan maar heeft wel iets nieuws,
anders, te melden betreffende non-dualiteit. Al vind ik die persoon niets!
We zetten deze op onze speciale pagina met de disclaimer: We staan niet
per se hier achter de inhoud of in het geheel niet maar ons tijdschrift is
meer dan enkel onze eigen veilige mening over non-dualiteit!’ Zoiets??…
Noem zo’n pagina bijvoorbeeld Zeepkist!
Toen ik zelf, jaren geleden, op Facebook Advaita Nederland oprichtte, was
mijn motto: Iedere klootzak kan en mag hier schrijven en ik interviewde
dan ook werkelijk voor deze FB-pagina de meest uiteenlopende mensen
met hun visies betreffende advaita en/of non-dualiteit! Zelfs hen die mij
eerst en die FB-pagina regelmatig verrot hadden gescholden! Naast de
pagina kwam toen ook de FB-groep Advaita Nederland, waarop ik me niet
bemoeide met de inhoud en menigeen begon openlijk zich te beklagen
over diverse aanwezigen aldaar met hun teksten en taalgebruik. Goed,
dat is nu verledentijd. Na mij kwamen andere beheerders met wel meer
oog voor taalgebruik e.d. Ook ik ben toch gevoeliger geworden voor een
serieuzere aanpak! Maar je kunt ook overdrijven en alles alleen maar in
veilige hokjes – van advaita – proberen te stoppen!
Tja, dit lijkt een beetje op een open brief…
Ik Ben die Ik Ben
Misschien een van de belangrijkste uitspraken, die ik ken.
Vaak wordt er dan gerefereerd aan het dialoog tussen Mozes en God.
Mozes vraagt aan God, hoe hij Hem zou moeten beschrijven aan de
Joden. ‘Ik ben die ik ben,’ antwoordde, volgens het verhaal, toen God!
Als je er heel bewust naar kijkt zie je dat Ik Ben verwijst naar zichzelf.
Dus niet: Ik ben liefde. Of, ik ben wijsheid. Of… Maar, Ik Ben die Ik Ben.
Ik Ben staat zelf centraal en niet de ervaring binnen ik ben. Ik Ben is zelf
de ervaring: dat wat ervaren wordt. ‘De smaak van water.’ Geen water
met een bepaald smaakje, zoals bij limonade! Maar wat is de smaak van
water zelf?
Wie heeft oog voor God zelf? Meestal als een gelovige zich richt op God,
wil ie iets van God, nietwaar? Maar wie wil niets van God dan Hem enkel
kennen?!
We beweren van onszelf:
Ik ben niet gerealiseerd.
Ik ben wel gerealiseerd.
Ik ben niet gelukkig.
Ik ben wel gelukkig.
Ik ben niet gelovig.
Ik ben wel gelovig.
Ik ben die ik ben, wijst eigenlijk nergens naar. Er zijn geen problemen. Er
is geen identificatie.
Zelfrealisatie is volgens mijn inzicht het moment dat je Ik Ben ziet los van
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alles. Dat je begrijpt, rechtstreeks waarneemt, dat Ik Ben nergens aan
onderworpen is, dat dat slechts een illusie is. Ik Ben is niet van deze
wereld!
Ik Ben is niet het denken. Ik Ben is niet het brein en het lichaam.
Ik Ben staat voor ongekende vrijheid, als Ik Ben (en dat ben jij)
rechtstreeks gerealiseerd wordt als zijnde niet het denken en niet het
lichaam!
Het is een feit dat jij bestaat, anders las je de tekst niet hier en nu. Het
kan ook zo zijn dat je niet beter weet/gelooft dat ‘ik ben’ een onderdeel
van het stoffelijke brein vormt. Maar dat is dan gebrek aan inzicht,
zelfkennis.
Persoonlijk
Wat is persoonlijk?
Iets wat direct terug kan worden gebracht op de bestaande persoon,
body, naam-en-vorm. Iemand die als mens nog leeft of heeft geleefd.
Er zijn mensen ontslagen vanwege een of andere stomme opmerking
bijvoorbeeld op Twitter of Facebook. Terwijl ze vast hun mening allang
deelden IRL met mensen die ze konden vertrouwen, meestal gaat dat zo:
wat binnenshuis wordt besproken wordt vaak makkelijker geaccepteerd.
Ook is de wet anders, wat ik begrepen heb: een hakenkruis mag je niet in
het openbaar (mee)dragen. Maar als jij bijvoorbeeld zo’n ding thuis
ophangt voor jezelf, wordt dat niet als strafbaar gezien.
Onlangs meldde ik hier een grap: ik had toen meteen het tijdschrift op
mijn nek! Of dat ik het fake news wilde verwijderen of corrigeren! Maar ik
zei dat het om een 1 april grap ging! en of dat ze geen gevoel voor humor
hadden? Als reactie kreeg ik toen een: OK.
Voelde het bestaande tijdschrift zich ‘persoonlijk aangesproken’ door dat
bericht (‘fake news’)?
Als mensen zich identificeren met hun auto, dan is de reactie: ‘Kom niet
aan mijn auto!!’ Maar ook wanneer je je niet identificeert met je auto, heb
je nog altijd het gezonde verstand dat kan zeggen: ‘Breng geen schade
aan deze auto, hij is immers niet van jou!’…
Hier op het internet worden we als persoon gezien volgens de wet. Ook al
kun je een icoontje gebruiken van een bloem! Op bijvoorbeeld Facebook.
Hoe groot of klein je ook bent. Hoe rijk of arm. Hoe geleerd of niet. Hoe
gerealiseerd of niet. Man of vrouw. Je bent en blijft simpelweg een
bepaald persoon!
Voorbij je nachtmerrie
Misschien kun je je droom zien als een bepaalde ervaring. Angstig, geil,
verdrietig, leuk,..‘ Je’ zit dan opgesloten in een bepaalde ervaring tot dat
je ontwaakt, wakker wordt. Nu kun je je dagelijks leven persoonlijk
aantrekken, zoals die droom. Je kunt je opgesloten voelen binnen je
werk, je gezin, je studie, het ziekenhuis,… Dan ben je net als bij die
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droom, dat wat je waarneemt. Maar, wat nu, als je niet de wereld bent en
dat volledig kan realiseren?
Wat nu dat ‘jij’ belangrijker bent dan je ervaring? Als de film stopt, is het
filmdoek er nog. Als er een andere film wordt gedraaid, is het nog
hetzelfde filmdoek.
Laat staan, je hebt een stapel problemen: geldschuld, gepest worden en
honger. En je zit op een bankje langs de weg. Opeens breekt de zon door
en voel je je door de zonnestralen omarmt worden. Je hoort een vogel
zingen en kinderlach. En je bent daarbij in het geheel niet je problemen
meer bewust maar wel je eigen aanwezigheid van dat moment. Je zit
daar en je voelt je zelfs gelukkig en vrij. Tot het moment dat je je
dagelijkse zorgen weer begint te herinneren!
Dus vrij van onze herinneringen kunnen we ons anders voelen, gelukkig
en vrij. Zoals na een diepe nachtrust. Ergens weten we ons gelukkig te
voelen, nietwaar? Dat is een feit.
Het moge dan ook een feit zijn, van o.a. die geldschuld maar je hoeft je
er niet mee te identificeren. De geldschuld zal wel blijven, tevens je
gezonde verstand naar ik hoop, maar niet je identificatie ermee!
Als we onszelf vergeten blijken we vrij te zijn. Naam-en-vorm herinneren
ons aan alles wat succesvol is in ons leven en wat niet succesvol is. Maar
ben je naam-en-vorm, wat ben je werkelijk?
Wat ervaar je nu en is geen bepaalde ervaring?
Volgens mij is bij een ervaring een ik in beeld (zelfbeeld).
Als er geen sprake is van een positief of negatief zelfbeeld, wat ervaar je
dan?
‘Ik ben’ is geen bepaalde ervaring.
Dat wat je werkelijk bent, overstraalt iedere ervaring. Mits je je zelf kent.
Als bevrijde ziel, behoor je God toe en niet de wereld.
Zoals ergens in het Oosten een tekst bestaat, waarvan beweerd wordt dat
ie van Jezus komt: ‘De wereld is als een brug, ga eroverheen maar bouw
niet je huis erop.’
Ook de Boeddha nodigde zijn volgelingen uit om ‘zwervers’ te zijn.
Het is belangrijk te beschikken over een opmerkzame geest. Niet verward
te zijn. Maar het is nog belangrijker te weten wie je werkelijk bent. Alleen
dan raak je niet geïdentificeerd met het dagelijks leven. Ik Ben, is niet
van deze wereld. En als deze ‘opduikt’ en je alles vergeet, ben je daar
waar je altijd al was. Onverdeeld jezelf.
Neo-Advaita?
Neo-Advaita?
Neo-Christendom?
Neo-Boeddhisme?
Neo-Krishnamurtisme?
Pulp?
Met andere woorden:
Gewoon je eigen versie van de Advaita Vedanta.
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Doet me ook weer denken aan de New Age, die ook van alles zijn eigen
versie heeft, ook van wie Jezus is. Binnen New Age hebben ze Jezus zeg
maar gecastreerd. Alle harde kantjes eraf gehaald. En een nieuw jasje
gegeven, uit India!…
Neo-Advaita is dat de kern van Advaita Vedanta, zoals er wel beweerd
wordt?
En wat is de kern dan? Tat Tvam Asi?
WikipediA: ‘Het is de tak van de yoga waarbij men tracht via
kennisverwerving over de aard van het bewustzijn tot zelfverwerkelijking
of realisatie van de ware aard van atman (het “zelf” ontdaan van alle
illusies omtrent de eigen aard) te komen.’
Dat ‘ik ben’ niet de wereld is? Neti, neti.
…
Dat de wereld Maya is, een illusie.
Maar… als het leven slechts een droom is, kun je deze geheel negeren als
werkelijkheid. Dat kan inhouden dat je je geheel richt op ‘ik ben’ maar
ook, dat je kunt doen waar je zin in hebt. ‘Het is toch maar een illusie,
een droom.’… Dat laatste lijkt zo te worden gebracht binnen de NeoAdvaita, bij de traditionele Advaita staat onthechting centraal. Het
opgeven van verlangens. Bij Neo… het vervullen ervan?!…
Als je in je droom worstelt met je vijanden en ze dood of dat je niets van
je vijanden wat aantrekt, lijkt me toch een – in ieder geval emotioneel –
verschil!
Investeer niet in je verlangens of het maakt allemaal niet uit: het is toch
niet echt echt!
Als ‘ik ben’ belangrijk is, de kern van het verhaal. Hoe (on)waardig zal
ons leven hier op aarde dan zijn als mens, van vlees en bloed?
Ja, de wereld is een illusie, je bent niet wat verschijnt. Juist door dat echt
volledig te realiseren worden verlangens onbelangrijk(er). Aan de ene
kant omdat je niet meer aan de wereld vast wilt komen te zitten, kijk je
uit met verlangens. Aan de andere kant zie je verlangens niet als een
probleem, omdat ‘ik ben’ de werkelijkheid is. Want als je niet van de
wereld bent: fuck alles!
Dat fuck alles, kan dus ontaarden in dat je vergeet wie je werkelijk bent
en je verliest in de wereld, steeds meer als je zelf.
Je ziet de onzin van Neo-… ook terug bij christenen en boeddhisten.
Jezus zei: Mijn rijk is niet van deze wereld. En keer je vijand de andere
wang toe. Maar… wat is er van geworden?: Christenen doen gewoon aan
politiek en nemen deel aan het leger!
Boeddha zei: Ik ben geen god! Maar… hij wordt als een god aanbeden
over de hele wereld, door heel veel naam-boeddhisten! Die ook veelal –
onnodig – vlees eten en roken!…
…
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Goed, mijn advies is?
Geen!
Want de traditionele Advaita-aanhanger richt zich toch lekker op zijn
eeuwen oude traditie met geloof. En de Neo-aanhanger interesseert zich
niet opeens in iets anders dan zijn of haar eigen visie.
‘Wie lacht niet, die de mens beziet?’ En humor is het begin van wijsheid?
….
“Your own Self-Realization is the greatest service you can render the
world.” – Sri Ramana Maharshi.
Wetenschap van verlichting
Dat geldt misschien voor jou maar niet voor een buitenstaander.
Jij leeft 24/7 met jezelf, dat doet niet iemand anders.
Daarbij heb je zo’n 60.000 tot 70.000 gedachtes per dag, die jij
hoogstens kan waarnemen.Ook ervaar jij alle (on)gemakken van het
lichaam!En welke gevoelens door jouw lichaam heen trekken!…Goed, wat
zou een buitenstaander echt kunnen waarnemen?
Dus… lijkt het mij dat ‘wetenschap van verlichting’ onder jou valt!
Maar… wie of wat maakt het onderscheid?Precies!…Niet wat je waarneemt
is interessant maar wie of wat het onderscheid maakt!Misschien duikt er
afschuw in jou op. En vervolgens weer liefde. Vervolgens weer hitsigheid,
enzovoorts.
Het bestempelen van ervaringen als goed of fout, is het denken en niet
wat je ervaart. Je kunt pijn ervaren, dat is pijn. Maar wie of wat bepaalt
dat deze pijn goed of slecht is. Of je verliefdheid, goed of slecht is? Of…?
Als je niet meer iets bestempelt, wil het niet zeggen dat je niets meer
ervaart.
Je leert simpelweg gewaar te zijn en dat was al je natuur maar het
denken zat er steeds tussen.
Enkel als je keuzeloos gewaar bent kan de verlichting aan jou ontvouwen
en niet eerder. Ik Ben, vraagt geen oordeel. Enkel een opmerkzame
geest, kan het verschil zien, tussen Ik Ben, denken en lichaam. Maar deze
geest kan dat ook weer verzinnen! Je kunt ‘jouw’ Ik Ben proberen te
vangen.
Daarom… is Ik Ben reeds het geval en daar kan de geest zich aan
onderwerpen en niet net andersom. De geest dient niet zelf op pad te
gaan. Anders lijkt het op zoeken naar de zon in de nacht.
Nee, wanneer de zon opkomt dient de geest opmerkzaam te zijn. Je dient
eigenlijk altijd alert te wezen. Zelfrealisatie – ofwel wetenschap van
verlichting – is het moment dat Ik Ben voor jou lijkt op te duiken, opeens
heel zichtbaar wordt, en de geest bemerkt dat er geen link bestaat met
het denken en lichaam maar dat Ik ben geheel daar van onafhankelijk is.
Dus geen onderdeel van denken, voelen en lichaam. Ik Ben is nergens
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aan onderworpen en dat kan gezien worden, hier en nu. Deze realisatie
zal jou gelukkig maken. Omdat je dan feitelijk ervaart niet van deze
wereld te zijn, nergens aan onderworpen, geheel vrij. Maar als je dit niet
echt direct gezien hebt, identificeer je je met van alles, innerlijk en
uiterlijk. Misschien geloof je wel dat je vrij bent maar dat is niet
voldoende!… Binnen het zien zelf is er geen schaduw. Geloof werpt toch
een bepaalde schaduw op. Want een ander kan het tegendeel geloven en
wie heeft er dan gelijk? Wetenschap is namelijk geen geloof.
Het is geen uiterlijke wetenschap maar innerlijke: zelfkennis!
Ik Ben vraagt niets
Juist, ja, het leven is simpel maar de mens gecompliceerd.
Dat wat we werkelijk zijn vraagt niets, maar je kunt daar alles bij gaan
denken, nietwaar?
Als Ik Ben gelijk is aan God, denk je dan werkelijk dat ‘ie’ iets van jou zou
willen?
Volgens mij zijn mensen geboren handelsdrijvers. God lijkt juist op de
zon. Die opkomt voor iedereen.
Ik ben vraagt niets. De mens is al van nature heel maar daar valt
helemaal niets aan te verdienen en zo ontstond de kerk (synagoge,
tempel, moskee) en later de psychologie en psychotherapie. De mens
graaft graag in van alles! We zijn geboren gelukzoekers, zogezegd. De
kerk (e.d.) wil jouw ziel redden en de wetenschap jouw brein. Beide
stromingen hebben hun zeer geleerde heren en dames!…
Maar daar heb ik niets mee. Ik richt me rechtstreeks op de boodschap
van ik ben.
Nu kun je zeggen dat we eerst een weg behoren te gaan voor dat we
werkelijk klaar kunnen en zullen zijn voor Ik Ben. Maar dat is een feestje
wat verscholen ligt in het denken van de mens. Als je daar in gelooft, dat
denkt!…
In India geloven mensen in reïncarnatie!… Dat het zelfs nog vele levens
kan duren!!…
Goed, als je weet wat liefde is, vergeet je het element tijd in je leven en
ben je klaar voor God: Ik Ben.
Wie bepaalt dat jij verlicht bent?
Regelmatig zie je mensen reageren met: dat zal een verlichte nooit doen
of een verlichte…
Iedereen lijkt te weten wat een verlichte is of zou moeten zijn maar is zelf
niet verlicht, hoe is dat nu mogelijk?
Ook zie je dat mensen mensen volgen waarvan zij zeggen dat die verlicht
zijn. Met grote stelligheid wordt dat dan verkondigd! Maar hoeveel van die
verlichte figuren heb ik niet zien sneuvelen bij deze zelfde mensen, als zij
toch niet voldeden aan hun heilige plaatje!
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Hoe triest staat het eigenlijk met de zoeker zelf?!
Sri Ramakrishna, een van de bekendste Indiase heiligen, was absoluut
tegen het feit dat mensen lezingen hielden en vertelden over wie of wat
God was, terwijl ze daarbij zelf niet Godgerealiseerd waren. Hij zei, dat
dat soort mensen nog meer verwarring stichtten met hun lezingen!…
Bij zen staat: De Waarheid is niet het probleem maar je mening erover!
Maar we leven heden in de tijd van meningen. Iedereen heeft een mening
over alles en iedereen! Heel normaal maar is dat wel normaal?
Jezus waarschuwde, voor de balk en de splinter! Wie bepaalt dat jij
verlicht bent? Je hoeft natuurlijk niet je mond hier te gaan houden.
Communicatie hoort erbij! Maar wanneer weten we wat waar is over de
ander, als we daarbij zeggen zelf nog niet verlicht te wezen? Of spelen we
hierbij een spelletje? Ik denk van wel maar ik zeg het lekker niet! Dat is
op die manier zeker een vorm van valse bescheidenheid of zoiets
dergelijks. Andrew Cohen – als voorbeeld – werd hier in Nederland door
heel veel mensen geprezen. Die man kon in mijn ogen niet stuk.
Succesvol!… Een kritische leraar met een eigen wereldwijd tijdschrift,…
Maar wie zet nog tegenwoordig zijn tanden in hem? Zoals je dat doet met
een lekker gebakje!…We zeggen te makkelijk dat we iets weten.
Zelfkennis is en blijft een gevoelige zaak. En zij die ‘verlicht’ zijn (of zoiets
dergelijks) staan er alleen voor. Het is geen verkiezing waaraan je
deelneemt en deze dan wint of verliest! Laat God zijn werk doen.
Wie of wat maakt het verschil?
‘Drie doden door aanrijding bij Limburg: andere bestuurster
aangehouden’… Verschrikkelijk!
‘Utrecht schietpartij: Daarbij kwamen drie mensen om het leven’…
Verschrikkelijk!
We zijn verkeersongelukken blijkbaar zo normaal gaan vinden, dat
slachtoffers door een schietpartij zelfs aandacht krijgen van het
Koninklijke Huis en de premier. Nog in 2017 vielen er 613 verkeersdoden
te betreuren. We zouden ook massaal de straat moeten op gaan,
daarvoor! Wie wil nu zijn geliefde verliezen? Maakt het uit door wat? Een
kogel of een auto? Door iemand die zo nodig moest kijken op zijn
mobiel??!!!
Ook dit vind ik een vorm van discriminatie. Het lijkt wel of dat alles wat
nieuw is en schokkend veel meer aandacht mag en/of moet verdienen.
Iemand moeten verliezen door bewuste of onbewuste opzet, lijkt mij
simpelweg altijd verschrikkelijk, of niet soms? Daar horen we allen oog
voor te hebben, zonder enig onderscheid.
Openheid en eenheid, vraagt een zekere gevoeligheid voor alles wat is.
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Samenkomst in Waarheid
Je bent geïnteresseerd in zelfkennis en (be)zoekt een groep waarin dat
wordt besproken. Geen psychologische, therapeutische groep maar een
groep die gericht is op directe zelfkennis. Het direct zien!
Niet de problemen staan centraal maar het antwoord, wie jij werkelijk
bent. Zo’n groep kan dan best wel radicaal voor je zijn, dus weet waaraan
je begint!
Christus zei: ‘Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn,
daar ben Ik in hun midden.’ (Mattheus 18:20.)
Boeddha zei: Dat een wijs man nog van een dwaas kan leren en een
dwaas niet eens van een wijs man.
Osho zei: Dat je zelfs van een steen kunt leren, dat alles te maken heeft
met jouw overgave!
Douwe Tiemersma zei: “Wat ik ervaren heb als erg belangrijk voor het
uiteindelijke loslaten is het vertrouwen in iemand die ’aan de andere kant
staat’. Alles loslaten gaat niet zomaar. Het gaat om dat waarvan je
onbewust dacht dat het de basis van je bestaan was. Dan is dat
vertrouwen wel heel belangrijk. Dat je zo iemand gelooft, wanneer hij
zegt: ‘Jij bent Brahman.’ Als je dat gelooft is het ook zo; van het ene
moment op het andere zie je het. Het ene moment zit je nog vast, het
andere moment is er de onbeperkte werkelijkheid. Omdat je dat
onvoorwaardelijk gelooft, zie je het. Voor de meesten blijkt dat moeilijk te
zijn. Er zijn honderden mensen die bij grote meesters komen en er is
maar een enkeling die het accepteert en zo het uiteindelijke realiseert.”
(Bron: https://www.advaitacentrum.nl/sites/default/files/SatsangFragment_0.pdf)
Dus jij bent het antwoord, jouw aanwezigheid.
De leraar is enkel een vinger die naar de maan wijst.
Verwachten dat de leraar alles zal doen, is geen ongevaarlijke gedachte
en emotie. Heel veel guru’s – en met hun ashrams – bleken op die
manier een enorme valkuil te zijn. Zowel voor de zogenaamde zoeker als
leraar!
Maar je overdreven afstandelijk en nuchter opstellen, zal jou ook niet echt
helpen, lijkt me!…
Kun jij accepteren dat iemand anders jou een stapje voor is op het pad
van zelfkennis? Dan kan zo’n mens (man of vrouw) in jouw voordeel
werken!…
Je Kunt …Niet… Nietsdoen
Als je zegt tegen jezelf nu ga ik nietsdoen: is dat ook niet weer een of
andere onderneming? Een keuze? Een wilsbesluit?…
Toch zeg ik, beweer ik: het is onze ware natuur, ons diepste wezen!
Er is niemand die iets doet.
De bodymind komt altijd in actie.
Doet de spiegel iets waarin je iets ziet? Doet het filmdoek iets, waarop de
film wordt gezien?
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Bewustzijn zelf is geen beweging. De bodymind waarin iets van dat
bewustzijn wordt gereflecteerd is wel in beweging. Zoals de maan licht
oppikt van de zon. Je hebt een nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan
en laatste kwartier.
Je kunt niet niets gaan doen.
Het lijkt aan de oppervlakte waarheid, dat er wel een keuze is. Zo heb je
hard gewerkt en gaat dan even lekker nietsdoen.
Er is geen doener, dan enkel binnen de bodymind: denken-lichaam.
Zelfkennis gaat verder dan de bodymind!…
Zelfkennis gaat over Dat: Tat Tvam Asi.
De ruimte binnen een aardewerk, doet niets al wordt de pot ouder en valt
ie uiteindelijk geheel uit elkaar. De ruimte is niets en in werkelijkheid niet
anders dan de ruimte buiten de pot, en in werkelijkheid is er geen
verschil: bestaat er geen binnen en buiten. Tat Tvam Asi.
Je bent niet het aardewerk. Je bent niet de pot. Er is geen binnen en
buiten. Er is enkel bewustzijn.
Dat bewustzijn is geen doener.
Keuzeloos gewaarzijn herbergt geen ego.
Ik en de wereld is: niets en de wereld.
En niets is niet dood maar de hoogste schoonheid. Zonder ruimte geen
leven. In niets botst niets. Tegendelen bestaan enkel binnen de wereld.
De diepste vrede ligt in Niets.
Wie niemand is komt volledig spontaan tot bloei als mens. Zoals een
bloem bloemt, een mens menst.
Begrijp dat jij niet tot actie kan komen. Keuzeloos gewaarzijn is nergens
een gevolg van. Zoals moeheid dat wel is.
De spiegel neemt van nature volmaakt waar. In de spiegel is alles zoals
het is.
De identificatie met de bodymind geeft jou de ervaring en het geloof dat
je iemand bent, iemand die handelt.
Verlicht of niet?
Een belachelijke vraag. Zie je toch niet in de krant en bij de NOS?! Heeft
de regering het over verlichting, radicale zelfkennis? Vraagt het
uitzendburo je CV met verlichting erop?… JKrishnamurti vond het een
misleidend woord, als ik me juist herinner. Ja, het woord verlichting roept
van alles op.Ik gebruik ook graag het woord zelfrealisatie.Niet langer
onwetend over wie of wat je werkelijk bent. DAT wat je werkelijk bent, is
geheel aan het licht gebracht. Je zou verlichting ook kunnen vervangen
door het woord zelfkennis, alleen… dat kan weer een verwijzing zijn naar
psychologie. Godrealisatie vind ik dan misschien het duidelijkst. Je hebt
dan God leren kennen als jezelf en gaat Advaita daar niet om? ‘Tat tvam
asi.’… Er wordt heel divers gedacht over wat verlichting nu wel of niet
allemaal is. Er worden vele boeken over geschreven, vanuit het
boeddhisme, advaita, zen, Scientology, christendom,… Je hebt zelfs
cursussen, bijeenkomsten, workshops,… in de richting van wat verlichting
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is, hoe je dat kan worden: verlicht. Ook wordt meditatie veelvuldig
geassocieerd met verlicht worden. Er zijn mensen die liever gewoon
bepaalde drugs gebruiken, om zeg maar verlicht te zijn!…Aan de
oppervlakte lijkt de maatschappij niet met verlichting bezig te zijn maar
wie wil er niet gelukkig zijn? Ben jij verlicht en als je het bent namens
jezelf kun je dat dan ook uitleggen, duidelijk maken aan een
buitenstaander? Toen de Boeddha vijfentwintighonderd jaar geleden het
licht zag, verlicht werd praatte hij er gewoon over. Niet iedereen geloofde
daarin, dat hij het was. Maar dat weerhield Boeddha er niet van om zijn
ding te doen!… Toch… wilde hij er eerst niet overpraten! Hij zei bij
zichzelf: niemand zal mij kunnen begrijpen, niemand zal er echt voor
openstaan!… Maar de hemel herinnerde hem eraan, dat ie in het verleden
samen had gezocht, naar de Waarheid, met wat andere zoekers in het
woud en deze zocht hij dan ook op!…Jezus sprak gewoon mensen
rechtstreeks aan en zijn wonderen zorgden ervoor dat ie veel aandacht
kreeg! Dat is trouwens nog steeds zo, als jij een wonder verricht dan ben
je van aandacht van anderen gegarandeerd. In India vinden ze dat
minder, als een leraar op die manier leerlingen aantrekt…Tegenwoordig
vooral hier in het Westen, zie je charmante vrouwen het woord voeren
over verlichting!… Ook dat schijnt te werken. Goed, verlicht of niet? Bij
zen geven ze geen onaardig advies: ‘Kleine twijfel, kleine verlichting.
Grote twijfel, grote verlichting.’
De Stelling
‘Het non-dualisme verwijst naar het Ene, de bron waarvan en waaruit alle
waarneembare vormen ontspruiten. “Iets” wat voortkomt uit het Ene kan
nooit iets anders zijn dan dát waar het uit voortgekomen is, het Ene. Het
vormeloze en de vorm kunnen niet van elkaar gescheiden worden.
Daarom is het één geheel en kan het nooit tweevoudig of duaal zijn.’ – Is
dit de stelling van alle ‘advaitisten’? – De bovenstaande aangehaalde
tekst komt van Joanika (https://joanika.nl/wat-is-advaita/).
Vroeger dacht men nog dat alles uit God kwam, de schepper van alles.
Maar Boeddha twijfelde daar in zijn tijd al aan. Als er een universele God
is, onafhankelijk wezen, is hij niet de schepper van de wereld. Want dan
zou hij eenvoudig onderdeel zijn van diezelfde wereld, onderworpen aan
zijn eigen wetten!
De boeddhisten verwerpen niet zozeer het geloof in een God maar God als
schepper!
Met de evolutietheorie van Charles Darwin is er veel veranderd binnen
ons denken wat de wording van mens, dier en plant betreft. We zijn als
‘schepsels’ een hele lange weg gegaan!
Dat wat je werkelijk bent, valt niet onder de wereld van verschijnselen,
deze verschijnselen bevatten het element tijd, verandering, proces,…
DAT bestond altijd al. Net als de wereld in principe. Vormen komen en
gaan maar in wezen was de wereld altijd al aanwezig, zonder begin en
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eind. Planeten komen en gaan en dergelijke. Alles wat gekomen is zal ook
weer verdwijnen. Klei in al haar oneindige vormen heeft zelf geen begin
gehad. Want hoe ontstaat uit absoluut niets iets? Elk proces is en blijft
een proces.
Als je gelooft in een schepper, geloof je ook dat alles op die manier een is
maar ik zeg je: God is niet van de wereld.
Geest en materie hebben elkaar altijd beïnvloed, op die manier is er
sprake van ‘schepping’.
Maar dat wat God is, is geen bepaalde geest. Zoals de zon niet de maan
en de aarde is maar toch zijn licht daar laat schijnen. De wereld volgt
eigen wetten, materie beïnvloedt materie. Maar staat ook onder de
invloed van de geest. Denk maar aan het placebo-effect. De geest kan
wel degelijk materie beïnvloeden. Ook deze geest heeft in werkelijkheid
geen begin en eind gehad maar is wel aan verandering onderhevig,
bijvoorbeeld: een mens denkt nimmer hetzelfde. Heeft mogelijk tussen de
60.000 en 70.000 gedachten per dag! De geest is oneindig en tevens
beperkt tot zichzelf. Je kunt oneindig denken over van alles en oneindig
kennis verzamelen maar het is nimmer genoeg en daarom beperkt!
Vroeger kon men niet teruggaan in de tijd. Zag men enkel het eind
resultaat: de mens, dier en plant. Maar door fossielen kon men een weg
terugvinden in de tijd. En ontdekten men de afwezigheid van een
schepper!
Toch verwierp Darwin niet in het geheel God, hij wist niet dat ie nu wel of
niet bestond. Net als de Boeddha maakte hij er verder blijkbaar geen punt
van. Hij richtte zich op wat hij zag in de natuur en zijn onderzoek besloeg
vele jaren en vele reizen. Zijn theorie is dan ook niet toevallig enkel een
bepaalde theorie maar is wetenschappelijk onderbouwd.
De oude filosofen van non-dualiteit geloofden dan mogelijk ook allen in
een schepper en zijn schepping. En dat daarom alles een is!
Ik zeg ook dat alles een is, op wereldniveau, ja alles is immers energie.
Maar energie is niet zonder tijd. En God wel!
Juist ja: Ik Ben is niet van deze wereld. Maar er wel in. De wereld heeft er
geen invloed op! De bodymind, bestaat uit geest-en-materie. Als Ik Ben
gerealiseerd wordt als waarheid, heb je Gezien dat je niet het denken en
het lichaam bent. En dat is absolute vrijheid!

Is het intellect geen emotie…?
…slechts een uiting van ons emotionele leven?
Ik zou zeggen van wel, omdat je altijd weer in het intellect de weerslag
ziet van hoe we ons diep van binnen voelen als mens.
De vraag is dan ook verder, kan je wel normaal denken als je emotioneel
verstoord bent?
Als je bang voor je eigen emoties bent, hoe zit het dan met jouw
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denken? Misschien heb je problemen met angst of woede of haat of
genegenheid of… Probeer je dan niet dat met je denken te camoufleren,
te maskeren? Mooi praten maar ondertussen!...
Zelfkennis kan volgens mij niet zonder een gezond emotioneel leven.
Toch kan je geestelijk ziek zijn en een glimp van God opvangen maar dat
is dan het begin van jouw volledige genezing! Zoals een bloem groeit naar
het licht.
God is liefde en liefde is sterker dan welke emotie ook, dus ook sterker
dan ons intellect.
Toch zal het intellect er alles aan blijven doen, om zich te verzetten naar
God als antwoord zelf. Als er een ego bestaat, gaat het schuil in ons
denken.
Mensen met een groot ego hebben volgens mij dan ook grote emotionele
problemen. Zitten vast in een bepaalde emotie.
Liefde zorgt voor licht en inzicht in ons leven. Weet dat liefde goddelijk is,
niet van deze wereld.

IK BEN
Is geen een of andere keuze.
Het is onderkennen wat is, zoals het is.
Dat er zonder jou niets bestaat.
Dat ‘jou’ kun je op jezelf betrekken als persoon, individu. Maar daar gaat
het juist hier niet over.
Zonder bewustzijn geen werkelijkheid.
Dan beginnen velen weer te verwijzen naar dat we het brein zijn.
Maar je hebt een brein en bent – oneindig – bewustzijn.
In de oneindigheid van het bestaan is er ervaring.
Ervaringen komen en gaan.
De schepping heeft zijn bestaan in jou. Zonder jou valt er niets te
ervaren.
De ‘kosmische’ – oneindige - spiegel ben jij.
Ik en mijn ervaring, duidt op de persoon, het brein, het denken.
De werkelijkheid is, dat dat alles verschijnt in niets.
Het brein en het denken zijn slechts onderdeel van wat gezien wordt. En
dat alles verschijnt in de kosmische spiegel. Ik Ben is deze spiegel. En
deze spiegel is geen bepaald ik, persoon maar het Grote Niets. Dat wat de
oergrond van alles is en dat ben jij.
De zogenaamde sensatie van ‘ik ben’ is ik ben zelf.
Je kunt nadenken over ‘ik ben’ maar dat is nimmer ik ben zelf.
Zonder ‘mij’ geen bestaan.
En jouw ‘mij’ en mijn ‘mij’ zijn niet verschillend. Wel het denken en het
brein. Er is enkel Ik Ben als de ultieme werkelijkheid. Niet de wereld maar
ik ben is het absolute.
Zolang als we denken de wereld te zijn, is ik ben niet gerealiseerd als niet
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van deze wereld.
Ik ben, is gelijk aan God.
Verdriet
Iets wat we toch allemaal met elkaar delen, hier als mens op aarde?!
Verdriet door scheiding, verdriet door ziekte, verdriet door het plotselinge
verlies van een dierbare, verdriet door ruzie, verdriet door pesten,
verdriet door ontslag, verdriet door…
Niets menselijks is ons vreemd. De kortste zin de Bijbel is: ‘Jezus
weende.’
Aan Alexander Smit werd eens gevraagd hoe het zat met verlies en
verdriet: hij zei, dat het na een jaar dan wel welletjes moest zijn!
Jaren geleden werd iemands zoon (/broer/man) vermoord. Ik zag toen
zoveel leed. Ik wist niet dat een mens zo kon leiden onder zulk
verlies!…Verdriet kan heel diep snijden in onze ziel. Maar het ruimt ook
op, als we verdriet echt haar werk in ons laten doen. Maar een moment
van zelfmedelijden kan daar een einde aan maken. Dan wordt verdriet,
lijden, mee-lijden, zogezegd. Verdriet is dan niet langer iets wat we
ervaren maar een ervaring: ik en mijn verdriet. Toen Jiddu Krishnamurti
geheel onverwachts zijn geliefde jongere broer verloor, huilde hij een
week lang!… Toen zei K, dat hij en zijn broer een waren geworden. Je
kunt ook verdrietig zijn om een gemiste kans. Enzovoorts. Verdriet is een
zeer belangrijke emotie. Geen emotie om uit te buiten maar simpelweg
echt te onderkennen in onszelf als mens. Misschien ben je wel boos,
omdat je verdrietig ergens over bent. Maar zie je dat niet bij jezelf. Heel
veel mensen hier in de wereld zijn boos. Misschien is een potje huilen dan
beter dan een potje vechten, nietwaar?
ik zeg niet dat JIJ je emoties bent. Maar het ontkennen van emoties in je
leven als mens heeft geen waarde.
Jij bent meer dan je gevoelens van pijn, verdriet, afgunst, haat, angst,…
Jezus kon boos worden en verdrietig zijn maar we kennen hem bovenal
als een mens van liefde. Een mens van God.
Ja, we behoren het licht toe. Emoties mogen nimmer ons gevangen gaan
houden. Daar bestaat geen echte excuses voor.
Zijn-modus, doe-modus en ‘ik ben’
Je kunt zo onrustig zijn dat je alleen je rust ervaart door iets te doen: de
doe-modus.
Je kunt lekker nietsdoen, enkel in stilte aanwezig zijn: de zijn-modus.
Maar bij ‘ik ben’ draait het nergens om dan het zelf: ‘ik ben.’
Ervaringen van dualiteit of non-dualiteit staan niet centraal bij ik ben. Ik
ben, staat zelf centraal.
En ik ben is geen een of ander kunstje maar DAT wat je werkelijk bent.
Het denken en het lichaam kunnen het niet aanraken.
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Agressie roept agressie op
Dat zie je niet alleen in het nieuws, op straat,… maar ook hier op
Facebook.
Boeddha en Jezus zeiden beiden: dat haat nimmer haat verdrijft enkel
liefde.
Maar wat is liefde? als je bijvoorbeeld van je zeer gelovige of
communistische ouders alleen maar moest luisteren!…
En het vanzelfsprekend is om aan oorlog deel te nemen voor jouw
zogenaamde vaderland.
Aan de ene kant wordt jou steeds gezegd te moeten kunnen doden en
andere kant wordt jou geleerd te vertrouwen op het rechtssysteem.
We zijn gespleten, net als bij dierenliefde! We zeggen van dieren te
houden, je mag nog geen hond kwaad doen en aan de andere kant eten
we vlees en vis en vinden dat heel vanzelfsprekend, nietwaar?
De regering vertegenwoordigt niet het antwoord, dan doen de
ongeorganiseerde ontwaakte enkelingen, hier en daar aanwezig: bekend
of minder bekend. En zij zijn er altijd geweest en vaak vervolgd!
Socrates en Jezus vonden de dood onder het juk van de machthebbers!
Hoe dan ook, jij kan die uitzondering zijn, ook hier op het internet. Waar
dan ook kan jij de stem van zelfkennis laten horen! Waar je ook bent, je
kent bovenal jeZelf!… Dat wat de Waarheid is en daarom het antwoord!
Regeringen zijn doof en oppervlakkig. Wachten op een nieuwe wereld is
wachten op een illusie. Slechts door de nieuwe mens kan een andere
samenleving ontstaan!…
Je Kan Onvoorwaardelijk Gelukkig Zijn
– door Chandra –
“Je kan onvoorwaardelijk gelukkig zijn, geluk kent geen voorwaarden. Dat
was een gedachte die ik me in mei 2003 realiseerde. Mijn lichaam leek
van binnen uit te imploderen. Er kwam licht vrij dat vanaf mijn hartstreek
de weg naar boven vond. Mijn hoofd leek ‘te verdwijnen’ want de energie
die vrijkwam, vulde de hele atmosfeer om me heen. Ik was ‘hoofdloos’,
zonder gedachtes.
Ik wist een moment niet meer wie ik was als persoon. Maar was me wel
honderd procent bewust. Mijn verbondenheid met m’n omgeving, de
wereld om me heen, was groot. Er was alleen maar compassie en het
besef dat de mens onvoorwaardelijk gelukkig mag zijn.
Ik vulde de hele kamer met m’n energie, de kamer leek in mij te
verdwijnen en ook alles wat daarbuiten lag. Mijn partner was een moment
‘onbekend’ voor mij.
Ik herkende hem niet, dit ging ook gepaard met een lichte angst die niet
ging domineren. De minuten en uren daarna voelde ik me gedachteloos
34

maar vol liefde en verbondenheid met de wereld om me heen. Dit duurde
zeker een week.
Energie bewoog zich rond mijn buikstreek en leek uit te gaan naar de
mensheid. De gedachteloosheid hield een half jaar aan. Dit alles noemde
hij mijn ontwaken/satori. Ook wel zelfrealisatie.
In die periode kende ik soms ook angst. Ik had gezien dat ik ‘bodemloos’
ben. Dat de grond waarop ik me bewoog al die jaren, alleen maar
gedachtes waren. Gedachtes waarmee ik me had leren identificeren. En
waardoor en waaraan ik mijn identiteit ontleende. Maar daarachter,
onder, in mij was er die gigantische ruimte van waaruit die gedachtes
oprezen. Als een golf die aanzwelt naar een hoogtepunt en daarna volgen
veel meer golven. Die zee van gedachtes was nu stil komen te liggen en
daar, onder die waterspiegel, lag de peilloos diepe oceaan. Waarvan de
bodem niet in zicht was. Dit alles
‘bedacht’ ik niet maar had ik gezien in mezelf en dat maakte me bang.
Ik was/ben ‘niets’. Maar tegelijkertijd juist een volle leegte van waaruit of
waarin alles ontstaat. Eigenlijk ben ‘ik’ eeuwig en dat maakt me
ondefinieerbaar. Gedachtes keerden terug, maar de illusie van de
identificatie niet.
Zonder voorwaarden gelukkig zijn betekent dat er niets voorafgaat aan
dat geluk. Het is geen emotie gebaseerd op een prettige situatie. Het is
daar, je bent het. Het is een staat van zijn dat bevrijd is van welke
associatie dan ook. Dit geluk is overschaduwd door het denken en de
afwezigheid van levensvertrouwen. Levensvertrouwen is het innerlijk
weten dat we er reeds zijn en dat niets ons daarvan af kan brengen.
Het is het weten dat de kern van ons wezen vrij is. Iedere verstoring van
die vrijheid is gecreëerd door het denken en de identificatie met dit
denken en de hieruit voortvloeiende omstandigheden.
De goddelijke staat van de mens is vrij van iedere associatie en behoort
daarom niemand toe. Het is er. En behoeft geen uitleg. Het is een ruimte
waarin vrede en tijdloosheid samengaan. Het is de hemel die zich binnen
onszelf manifesteert.”
Verlichting zonder begin en eind
Een land zonder paden, zoals K al zei.
Je bent er al: ‘zonder begin.’
Kun je het einde van jezelf voorspellen als je niet het lichaam bent?:
‘zonder eind.’
‘Ik zal zijn die ik zijn zal,’ OT.
‘Ik Ben de weg, de waarheid en het leven,’ NT.
Vrijheid bestaat omdat jij er niet langer naar zoekt.
Keuzeloos gewaarzijn vraagt niemand, geen centrum.
Door innerlijke vrijheid komen we uiterlijk als mens tot bloei.
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De bodymind kan niet zonder innerlijke vrijheid. Anders zit het gevangen
in het zelf geweven web van het denken!
Het denken kan zichzelf niet bevrijden.
Het is de volledige realisatie van ‘ik ben’ die innerlijke vrijheid
bewerkstelligt, volkomen natuurlijk, als niemand.
Ik ben niemand.
Vriendschap en familie
De moeder van Ramana Maharshi probeerde hem te van overtuigen terug
te gaan naar huis. Dat deed trouwens ook de familie van Jezus toen hij
was begonnen met zijn geestelijk werk! Boeddha had zijn gehele familie
verlaten, daaronder ook zijn vrouw met pas geboren kind!…
Ook JKrishnamurti had zijn familie (zijn vader) de rug toegekeerd, toen
hij zich volledig in liet met de theosofische beweging die hem zag als het
nieuwe voertuig van de wereldleraar!
Familie is het nest waarin je geboren wordt. Maar bewustzijn zelf behoort
God toe!
Jezus vertelde dat zij die luisteren naar Godswil zijn – nieuwe – familie
waren. En om hem te kunnen volgen moest je bereid zijn iedereen achter
je te laten, anders zou je hem niet waardig zijn.
Hier gaat het niet om persoonsverheerlijking maar om de Waarheid. Als je
God wilt realiseren, maak hem dan ook nummer een.
Zoek geen excuses, zoek geen uitvluchten: maar… Ga voor de Waarheid!
Toen een van Nederlands oudste spirituele boekwinkels – voormalige – Au
bout du monde, aan de Singel in Amsterdam, de boeken van Bhagwan
(Osho) begon te verkopen en daar in de etalage lagen met een foto van
de meester voor op, dat diverse mensen enkel bij het zien ervan verkocht
waren en richting Poona vertrokken! De nodige families bleven achter op
die manier!… Er stroomden vele tranen, niet alleen van vreugde van de
zoekers!…
Vriendschap met God, de verlichting, vraagt beslist om een radicale
benadering en geen psychologische. Psychotherapeuten zijn netjes,
vergeleken met ontwaakte mensen!… Zij zijn veilig. Je betaalt hen
simpelweg! En dan is de klant koning.
Om die reden accepteerde JKrishnamurti dan ook vaak geen geld. Hij
wilde geen invloed van de zoeker betreffende zijn werk.
Geld gaat niet samen met God. In deze wereld is geld wel van betekenis
om bijvoorbeeld de gasrekening te betalen, nietwaar? Praktische zaken
vragen vaak om geld.
Een leraar is onbetaalbaar, wat je hem of haar ook zult schenken. Ook
Alexander Smit zei daar iets over: wil je me echt iets geven geef me dan
jouw verlichting.
Maar in deze wereld lijkt het allemaal te draaien om familie en geld.
‘Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God.’…
Maar… Jezus, Boeddha, Ramana Maharshi,… trokken niet hun messen en
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zwaarden tegen de wereld. Maar bloeiden als mens in en door liefde. Zij
wezen naar de maan!
God en schepping
God heeft de wereld niet geschapen.
De wereld is er altijd al geweest. Er viel altijd wel iets waar te nemen. Het
leven komt en gaat, de wereld komt en gaat maar… dat is altijd al
geweest! Het leven heeft in werkelijkheid geen oorsprong. Natuurlijk zie
je zonnestelsels komen en gaan. Melkwegen komen en gaan, et cetera.
Maar in de Oneindigheid was altijd al beweging! De geest was er ook
altijd al, net als leven wat we energie noemen. Zij hebben elkaar altijd
beïnvloed. Op die manier heeft God zich (mede)gebogen over het
ontstaan van de planeet, die aarde heet. Ik geloof in de evolutietheorie
van Charles Darwin. Een man die zelf niet wist dat God nu wel of niet
bestond. Ik geloof ook dat de geest materie kan beïnvloeden. Denk maar
aan het placebo-effect! De geest heeft geen ontstaan gehad, net als
materie/energie geen ontstaan heeft gehad. Als wij van andere planeten
komen, waar komen die planeet-‘bewoners’ dan weer van? Et cetera!… Er
was altijd al sprake van leven in welke vorm dan ook. Ook bewustzijn was
reeds het geval. Boeddha leerde niet dat er geen God was maar hij
geloofde ook niet in een schepper! Want dan zou deze God onderdeel zijn
geweest van zijn eigen schepping! Dus onderworpen aan zijn eigen
wetten!…Bewustzijn is niet in conflict met de zogenaamde schepping. Er is
leven in bewustzijn. En de denkgeest beïnvloedt het leven en het leven de
denkgeest. Dat’s alles!
Zelfrealisatie
Wat is het geheim van jezelf vinden?
Dat jij niet de wereld bent maar er wel in.
Dat je DAT bent, wat ook God wordt genoemd of ‘ik ben’.
Wanneer ‘ik ben’ opduikt, wat is dat dan?
Iets dat een onderdeel is van denken en/of lichaam?
Je kunt direct zien en ervaren dat ‘ik ben’ niet het denken en het lichaam
is. Als je dit niet direct hebt gezien, niet echt hebt gerealiseerd,
identificeer je je heel makkelijk met gedachten, gevoelens en het lichaam.
Want het zelf kan zich er niet met zekerheid van onderscheiden!
Zelfrealisatie is geen een of ander geloof, is geen keuze. Zien is praktijk.
En wat de droomloze slaap betreft: kun jij jezelf herinneren dat je er niet
was? Het zelf is niet van deze wereld. Niet alles is een. – Wel als je van
de wereld bent! Want als je de bodymind bent ben je van deze wereld en
zoals je weet is de wereld materie of wel energie. Dan is alles energie wat
jij waarneemt. De bodymind en de wereld zijn een. God is als de zon. De
aarde kan de zon niet aan. De zon omarmt hoogstens op zijn manier de
aarde. ‘Wanneer ge DAT gekend zult hebben, zult ge nooit meer in
verwarring zijn; en O Arjuna! door de macht van die wijsheid zult ge al
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deze mensen zien als ware het uw eigen zelf en daardoor als Mij.’ –
Bhagavad Gita 4:35.‘ Hij die de goddelijke waarheid omtrent Mijn
geboorte en leven realiseert, wordt niet meer wedergeboren; en wanneer
hij zijn lichaam verlaat, wordt hij één met Mij.’ – Bhagavad Gita 4:9.
Mensen die niet het zelf hebben gerealiseerd, denken hoogstens vanuit
hun niet ontwaakte bodymind: zien de wereld nog altijd aan als zichzelf.
Eenheid vinden zij door hun denken. En als een bepaalde ervaring! Het
Zelf vertegenwoordigt geen tegenstelling: ik en de wereld. Maar is ook
niet van de wereld! In God bestaat geen tegenstelling. Als je Niets bent,
waar zit dan het verzet of de begeerte naar de(ze) wereld? ‘Ik ben’ is niet
van deze wereld maar je kunt denken, geloven van wel maar dat is dan
onwetendheid.
Denken
Je kunt er niet omheen, om je eigen denken of dat van een ander.
We zijn denkende mensen.
Dat denken net als geld niet gelukkig maakt is een feit maar misschien
wel wat gelukkiger, want wie niet goed nadenkt kan behoorlijk vallen.
Denken is niet wat we zijn maar weerspiegelt wel onze relaties met
anderen. In ons denken zien we de krankzinnigheid ten top!
Krankzinnigheid die je dan weer terug kunt vinden in de samenleving. In
bijvoorbeeld Hitler Duitsland dachten mensen na hoe ze zo snel mogelijk
van al die joden konden afkomen! Dit denken was natuurlijk ziek.
Onze geest kan ziek zijn. Net als ons lichaam kanker kan hebben.
Er zijn mensen die zeggen dat de geest niet ziek kan zijn. Maar over
welke geest hebben we het dan?
De hele leer van Boeddha wordt weleens samengevat met: Het goede te
doen, het kwade te laten en de geest te zuiveren.
Hoe zuiveren we onze geest?…
Door gevoelig te zijn voor wat is. De bereidheid te hebben om waar te
nemen.
De mensen die bezig waren met het zogenaamde jodenprobleem, dachten
slechts beperkt na. Wilden zien waarnaar ze verlangden.
Waar verlang jij naar, als je denkt aan iets of iemand?
Ons denken lijkt het spoor te volgen van onze verlangens en die kunnen
behoorlijk afwijkend zijn!
…
Volgens de Boeddha was (is) verlangen dan ook de oorzaak van ons
lijden.
Toen Jezus voor veertig dagen de woestijn in ging om te vasten, werd hij
behoorlijk geconfronteerd met allerlei denkbeelden en verlangens.
Boeddha koos voor zijn verlichting een rustige plek in de natuur onder
een boom. Daar werd hij verzocht door Mara op diverse manieren. Net als
Jezus zo’n vijfhonderd jaar later, weerstond hij de verzoeking met glans.
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Het zijn onze verlangens die op hol kunnen slaan en ons mee kunnen
voeren naar de diepste duisternis van het bestaan!
JKrishnamurti zei dat alle verlangens een pot nat zijn, ook onze verlangen
naar verlichting. En wat gebeurt er als je niet meer verlangt naar de
verlichting? Dan ga je volgens mij simpelweg waarnemen en gewaarzijn is
juist jouw ware natuur. In dat gewaarzijn bestaat vrijheid, die niet
gevonden kan worden met het denken. Het denken is een herhaling van
zichzelf, het bekende, kennis, herinneringen en… verlangens!
Liefde, stilte, niets,… kunnen onze geest genezen: weer op het juiste
spoor krijgen. Een spoor dat niet leidt naar de vernietigingskampen.
Anti-Guru?
Ik heb mensen gezien die anti-alcohol waren betreffende hun man of
vader en later zelf een probleem kregen met alcohol!
Ook Andrew Cohen had heel veel kritiek op de zogenaamde verlichte
zielen. Hij vond dat hun gedrag niet klopte, niet in overeenstemming was
met de realisatie. Dat vond ie vreemd! Hij geloofde dat iemand die zegt
verlicht te zijn ook zulk verlicht gedrag dan moet verspreiden. … Nou dat
heeft ie geweten! Hij werd zelf op een gegeven moment afgeserveerd
door zijn volgelingen!…
Kijk dus uit waar tegen je je verzet!
Net of dat het leven zegt: ‘Goed, kritiek is OK maar je moet niet
overdrijven want we zijn allen mensen. En denk je van niet? Dan komt nu
hier jouw show!’ Geen begrip hebben, kan dus een gevaar voor jezelf
gaan opleveren. Zoals Christus al zei: Kijk uit met je oordeel over
anderen! Toch had ie wel degelijk kritiek!…
JKrishnamurti zei dat de mens goedgelovig is: dat bewijst deze – zeer
bekende – trailer wel: https://youtu.be/OXUzG6YKuvo van Kumare!
Kan je het de mens kwalijk nemen dat ie zo graag dat ziet, wat ie wil
zien?
Ik ben dus niet anti-guru maar ik geloof niet in guru’s met hun ashrams,
wel in het simpele leraarschap. Sprekers die de moeite nemen om hun
boodschap onder de mensen te brengen, omdat zij nu eenmaal iets willen
aandragen waarvan zij hebben gezien, begrepen dat veel mensen daar
behoefte aan hebben.
Toen ik Osho (destijds Bhagwan) zag, leek ik een nieuwe Jezus te zien.
Hij zag er zo eenvoudig uit! Sprak zo helder!… Hij was simpel gekleed, in
het begin. Beslist geen showman en hij sprak zich uit tegen alle ismen! …
Toen, kwam er op een gegeven moment een boekje uit: Book of
Rajneeshism! Een nieuwe religie met als kern: leven, lachen en liefde!
Bhagwan Shree Rajneesh was zelf in de val gelopen, dat was toen in
Amerika met Sheela!… (De interessante en confronterende Wild Wild
Country zesdelige documentaire op Netflix gaat daarover.)
Goh, wat zijn er toen veel mensen afgeknapt!… En Osho moest Amerika
verlaten!…
Ik vernam… dat zelfs Alexander Smit zijn mensen een mala liet dragen
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met een fotootje van hemzelf erin!…
Krishnamurti bleef zijn hele leven lang kritisch betreffende guru’s en hun
volgelingen! Maar werd er niet zelf eentje!… Toch wordt hij ook op een
zekere manier vereerd door zijn vrienden!…
Volgens mij hoort het guruschap niet meer bij deze tijd. In deze tijd dat
Sint en Piet ook worden bekritiseerd en #metoo opdook! Maar laten we
het kind niet met het badwater weggooien! Nu is de roetpiet in opkomst!
En vrouwen vragen nog altijd om – gezonde – aandacht!…
Je bent niet verantwoordelijk
Voor wat en waarom?
Voor de wereld. Omdat je niet de wereld bent.
De wereld kan prima voor zichzelf zorgen. ‘Ik en de wereld’ helpt de
wereld niet!
Als jij denkt de wereld te moeten helpen, help je haar niet.
Alleen vanuit keuzeloos gewaarzijn is er geen sprake van een of andere
innerlijke autoriteit die wel denkt hoe het moet!
Ruim 7 miljard mensen weten hoe het moet, vanuit hun nationalisme
en/of geloof! Het stammenbewustzijn regeert de wereld. Je vindt het
stammenbewustzijn ook bij jou in de straat, de ene familie naast en
misschien tegenover de andere, nietwaar? Of voetbalsupporters, de ene
club die de andere zeer vijandig gezind is!…
Waar is dat keuzeloos gewaarzijn, de moed of inzicht om niemand te zijn?
Waar is die oneindige – innerlijke – ruimte die samenleven nodig heeft?…
Ik begrijp dat mensen zich geroepen kunnen voelen om iets te doen maar
Jezus waarschuwde al: Als je de splinter uit het oog wil verwijderen bij je
naaste, haal dan eerst die balk uit je eigen oog!… Vertelt Byron Katie ook
niet zoiets?!…
Wie iets of iemand wil zijn voor deze wereld, zal toch eerst aan zichzelf
behoren te sterven, lijkt me. Zoals een tarwekorrel in de aarde aan
zichzelf moet sterven om aan de aarde te ontsnappen en de hemel te
bereiken!
Kill the Buddha
Wanneer je een boeddha op je pad tegenkomt, dood hem dan, is een
bekende zen-gezegde!
Sommigen nemen deze uitspraak letterlijk: Er zijn aanslagen geweest op
de historische Boeddha, op Osho, op Jiddu Krishnamurti, Socrates werd
vermoord en Jezus,…
Maar het betreft dat je niet voorbij moet gaan aan jouw innerlijke
boeddha. Sommigen zijn al blij met het vinden van een uiterlijke
boeddha, verlichte!… Zij geloven bijvoorbeeld dat ze hetzelf nog niet
kunnen worden, niet in dit leven.
Dat gezegde zegt, weg met die uiterlijke boeddha!
‘Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het
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Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet
binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan.’ –
Jezus volgens Mattheus. Ja, sommige ‘boeddha’s’ zijn valse leraren en
zullen enkel een dwaalleer doorgegeven! Het zijn mogelijke zakkenvullers
en mensen die slechts uit zijn op aanzien!…
Toch kun je volgens mij een uiterlijke boeddha niet zomaar afwijzen.
Eerst zul je de feiten – zover mogelijk – onder ogen moeten komen. Want
er is niets mis met een boeddha, alleen als het ten koste gaat van jouw
innerlijke verlichting! Je hebt cultus omtrent een persoon waarvan
beweerd wordt dat hij/zij verlicht is, volgens mij lijkt dat meer op een
speelkwartier of zoiets! Het vraagt moed om alleen te staan in waarheid.
Maar we hebben het verschrikkelijke bijgeloof dat je mensen die iets te
geven hebben ook moet vereren! Het verheerlijken geeft blijkbaar onszelf
dan het gevoel van een zekere zekerheid, waarin weet ik dan niet…
Dus wanneer je een boeddha wilt opruimen zou je hem toch eerst in de
ogen moeten zien. Sommige mensen hebben enkel vooroordelen naar
alles en iedereen dat maar beweert verlicht te zijn of gerealiseerd. Ze
verwerpen iedere leraar en volgens mij daarbij ook hun eigen innerlijke
leraar. De innerlijke leraar is iets anders dan je denken-denken. Het heeft
ook weinig zin om tegen zogenaamde autoriteiten te zijn en je eigen
innerlijke autoriteit daarbij te ontzien.
De innerlijke boeddha vraagt aandacht maar kan in mijn ogen onmogelijk
in strijd zijn met een boeddha buiten jezelf. Er is immers maar een
boeddha!
Namaste!

Eenheid
De wereld die we waarnemen valt onder tijd. Materie bevat tijd. Er is
altijd een proces gaande. Als alles energie is, is op die manier alles een.
Als er wisselwerking bestaat tussen alles wat de wereld vertegenwoordigt,
is er eenheid op die manier.
Maar eenheid wordt vaak op een religieuze manier gebruikt: dat wij allen
een zijn. Dat het leven een is. Maar in de natuur doet alles zijn best om te
overleven en dat betekent moord-en-doodslag, dat betekent flink wat
ellebogenwerk. Dat betekent misleiding en diefstal. Dieren stelen ook van
elkaar! Dat betekent aanpassen of sterven.
NOS vertelt een wereld van verschrikking! De mensheid een?
Wat ik deel met mijn naaste is de behoefte aan: eten, drinken, een dak
boven mijn hoofd, kleding, medische zorg,… Daarin zijn we een!
Maar ik zie niet overal liefde en de behoefte om echt alles met elkaar te
delen! Je ziet vooral berekenendheid, slimheid, politiek,… en ook wel
onbaatzuchtigheid.
De Waarheid is daar waar we zijn maar als deze waarheid niet gezien
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wordt, wat dan?
Als God liefde is en we ervaren dat niet als ons ware zelf, wat dan?
Mensen beweren dat God achterhaald is of zijn wij zo dom en eigenwijs
dat we liever onze verlangens botvieren dan God echt willen leren
kennen?
Ja, God is dood, als we God negeren in ons leven!…
Je kunt als agent ook de wet negeren, bestaat er dan geen wet?
In en door liefde is alles een.
In liefde is geen weerstand.
Er zijn mensen die beweren dat er geen vrije wil bestaat. Dat kan hen dan
mooi uitkomen, als zij in het verleden de meest verschrikkelijke dingen
hebben ‘moeten’ doen, bijvoorbeeld voor hun regering!…
Uit een onderzoek bij studenten bleek, dat zij die geloofden in een vrije
wil beter presteerden.
Volgens mij is er zat vrije wil, onwil en geen keuze. Voor ieder wat wils!…
Als we alles gadeslaan, zijn we dat alles dan ook of verschijnt dat alles
slechts in ons?Als we alles zijn wat we waarnemen, dan is er op die
manier eenheid.Als ‘ik’ als subject niet het object ben maar er geen verzet
in mij is naar alles wat ik waarneem, dan kan je niet echt spreken van
dualiteit!Ik en de wereld, is volgens mij een illusie. Maar dat je de wereld
bent ook. Je bent wel in de wereld maar niet van de wereld. Omdat wat jij
werkelijk bent zich nergens tegen verzet en zich nergens aan hecht. Zoals
een spiegel in werkelijkheid altijd leeg blijft, omdat zich niets in de spiegel
kan hechten wat je daar ook ziet verschijnen.De spiegel is niet in conflict
met zijn inhoud. Is zogezegd een met zijn inhoud.Voor God is alles een,
omdat God liefde is en in liefde geen ervaring bestaat van
afgescheidenheid. Maar de wereld verkondigt een heel andere eenheid:
eenheid door nationaliteit, eenheid door geloof, eenheid door stam,
eenheid door…Eenheid vind je niet in en door de wereld maar door God te
verwerkelijken, als je ware zelf.
Maar doe geen moeite, want je bent er al.
Doe geen moeite, want God heeft jou nimmer verlaten.
Doe geen moeite, want aan vrijheid gaat vrijheid vooraf.
Doe geen moeite wat je bent DAT, wat je zoekt.
Er is enkel DAT.

Wie is Jiddu Krishnamurti?
‘Ik geloof dat alle grote leraren der wereld gekomen zijn, niet om nieuwe
godsdiensten te stichten, maar om de mensen te verlossen van
godsdiensten.’ – K
Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) was uniek in mijn ogen omdat hij
iedere vorm van autoriteit afwees, ook die van zichzelf. Hij ging in dialoog
en hield toespraken.
Hij wilde niet verheerlijkt worden! Hij wilde geen volgelingen!
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Toch bleven mensen naar hem opkijken en bleven veel mensen hem
trouw.
Hij wilde enkel meewerken aan de innerlijke vrijheid van de mens. Hij gaf
daarbij geen bepaalde weg aan. Hij gaf geen bepaalde theorie. Hij wilde
geen guru zijn, hij wilde geen ashram. Hij zei: Een religieuze geest is
gericht op feiten.
Hij sprak over het heilige, Het.
Hij zei ook, mensen die zeggen te weten, weten niet.
Het heilige kon je volgens hem niet uitnodigen. Je kunt je raam wel
openzetten maar je weet niet of dat het komt.
Hij voelde zich close met de Boeddha. Zijn leringen zouden in wezen niet
anders zijn. Maar… je hoeft geen boeddhist te zijn om de leringen van de
Boeddha te onderzoeken op waarheid.
Hij zei dat ie tot de rijkste mensen van de wereld had kunnen behoren,
omdat hem alles werd geschonken, vanwege zijn mooie ogen! Als hij iets
accepteerde verdween het in de stichting.
De laatste keer dat K in Nederland lezingen gaf was in 1981, er kwamen
duizenden mensen op af. De toegang was gratis!
Ook het zogenaamde niet-volgen kan een valkuil zijn als je K overal in
gelijk geeft.
Volgens mij was zijn kern-lering: Kijk naar jezelf. Wees alert. Wees
keuzeloos gewaar. In zien ligt actie. En… aan vrijheid gaat vrijheid vooraf!
‘De Waarheid is een land zonder paden.’
Toen hij stierf, heen ging, liet hij niemand achter om hem op te volgen.
Zijn boeken moeten voor zichzelf spreken!
Hij zei ook, als je mijn leringen uitlegt aan anderen, zeg dan niet dat ik
het zo bedoelde maar… dat je denkt dat K het zo bedoelde.
Geluk
Geluk als emotie, is relatief. Het volgende moment kun je bijvoorbeeld
verdrietig zijn door een verlies van een naaste.
Bij jonge kinderen zie je ook wisselende emoties, dat gaat zonder moeite.
Toch is er een ondergrond, ik noem dat hier de natuurlijke staat. Dankzij
hun natuurlijke staat ervaren kinderen zonder moeite, dus totaal, de
emoties.
Wanneer deze natuurlijke staat verstoord is, zijn dus ook de emoties
verstoord, heb je moeite gekregen met voelen. Maar als je innerlijke
energie stroomt zoals bij een kind, voel je wat je voelt zonder een keuze
vooraf. Dan maakt het je allemaal niet meer uit wat je voelt, het is enkel
energie door jou heen stroomt. Dan zul je ook bemerken dat je je vrij en
gelukkig voelt.
Door voorkeur te hebben en te krijgen voor bepaalde emoties, je te
identificeren, je te hechten aan… verstoor je de natuurlijke staat van zijn.
Het klopt dat je niet je emoties bent. En als je niemand bent heb je geen
moeite met emoties. In niets kan alles zijn. Als niemand kun je gelukkig
zijn; niet als een bepaalde emotie die even voorbij komt maar als het
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natuurlijke effect van een niet verstoord emotioneel leven.
Kun je zonder voorwaarden gelukkig zijn? Kun je niemand zijn?
Het portret van zelfkennis
Die is er volgens mij niet, je zou het ook de lege spiegel kunnen noemen!
Normaal zien we onszelf in een spiegel, nietwaar? Deze spiegel bevestigt
ons ik, als mens.
Vanuit ons menselijk denken, verwachten we van zelfkennis hetzelfde,
iets te zien!
We zijn altijd op zoek naar ‘iets’, met minder zullen we geen genoegen
nemen.
Daarom dat psychologen (semi-wetenschappers) niet geloven in liefde.
Wel in gedachten over liefde. Maar zij geloven niet in liefde als een feit
naast gedachten en gevoelens. Het menselijk gedrag gaat volgens hen
over wat je denkt en voelt, emotioneel gezien. Ook geloven zij dat je het
brein bent.
Goed, je hebt altijd mensen met een papiertje psychologie die anders
denken en geloven. Zo had je bekende psychiater Jan Foudriane. Hij
durfde buiten de box te denken maar werd zelf gauw daardoor voor gek
versleten, nietwaar?
Zelfkennis is niet wat je denkt. Ook al denk je nog zo ruim, zoals Jan
Foudraine dat deed!
Zelfkennis vind je niet in India of in Israel of ergens om de hoek.
Het denken zal altijd met iets komen, ook al zegt het dat het niets is: dat
is dan toch ook weer een concept?!
De heer Foudraine (ook bekend onder de naam Swami Amrito), die ik
diverse keren in mijn leven heb moge ontmoeten, echt een man met een
bijzondere stem en schrijftalent, schreef vele boeken over Osho en het
onderwerp verlichting! Zijn boeken konden ernaar verwijzen maar
zelfkennis zelf niet bevatten!…
De lege spiegel gaat over jou, je zult niets zien maar je zult eerst alle
ervaringen en inzichten van de wereld hebben als je denkt iets te moeten
zien. Net als al die prachtige boeken van Jan Foudraine.
Ja, je bent er al. Er valt eigenlijk niets nieuws te zien. Kan jij genoegen
nemen met niets? Met dat je er al bent?
Jan heeft gezeten aan de voeten van Osho, en hij had een persoonlijk
onderhoud met Jiddu Krishnamurti. Krishnamurti zag wel aan Amrito dat
er iets was gebeurd in hem. Dat ie was aangeraakt door Osho! Dat ie
verliefd geworden was op de verlichting zelf, indien mogelijk…. Maar K
zag ook, dat ie de laatste stap nog moest zetten: het loslaten van Osho
zelf.
Ja, we hechten ons aan van alles en iedereen, ook aan onze
leraar/meester (zoals Osho zichzelf liever omschreef). Vroeg K dat Amrito
geen liefde meer mocht ervaren naar Osho? Of dat ie moest breken met
zichzelf afhankelijk op te stellen?!
Amrito werd ook verliefd op Alexander Smit. K zei keer op keer tegen zijn
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toehoorders, het leven, de waarheid is niet romantisch. Een lege spiegel,
is dat zeker niet!
Een glimp van de waarheid is nog niet de waarheid zelf. Zoals het
bekende voorbeeld van tien blinde zoekers die een olifant tegen komen
(waarvan ze nog nimmer hebben gehoord!). De een voelt zijn poot, en
geeft een omschrijving van zijn ‘olifant’. De ander voelt zijn slurf, en geeft
deze versie van wat de olifant behoort te zijn. Zelfkennis is meer dan een
glimp! Ja, Jan had zeker een glimp van de waarheid gezien! Misschien wel
meerdere glimpen,… Hiermee wil ik hem niet beoordelen. Misschien was
ie uiteindelijk wel volledig gerealiseerd, de hemel weet dat! Het gaat hier
om hoe prachtig wij van alles weten te vertellen – ook de schrijver hier –
over wat de waarheid zou moeten zijn of is. Ook de omschrijving: de lege
spiegel, zijn slechts woorden en nimmer de Waarheid zelf.
Maar zoals Osho al zei: Kijk naar de richting waar mijn vinger naar wijst,
ga niet zitten zuigen op die vinger! En daar waarschuwde ook K voor!
Alleen hij verwierp daarbij ook het hele idee van meester en ashram
gedoe! Nu weten we inmiddels wel waarom. Een ontmoeting met een
leraar behoort niet romantisch te wezen (een valkuil voor leraar en
zoeker!). Liefde voor wat waar is, is waar het echt om gaat. Ja, de spiegel
is leeg.
Romantiek? ach, koop een bos bloemen voor je partner!…
Persoonsverheerlijking
Zou niet in het leven van een mens aanwezig behoren te zijn.
Persoonsverheerlijking corrumpeert.
Dat je een zeker respect voor elkaar kan hebben, zoals voor je huisarts of
voor je zeer oude buurvrouw is weer een ander verhaal.
Er zijn ouders die hun kinderen aanbidden. Ik zie daar weinig goeds
van!...
En kinderen die hun ouders vereren!
Ik weet nog dat ik als kind het zag bij onze eigen familie. Wij hadden
gelijk bij een probleem in de straat en niet de anderen!... Ik begreep toen
al dat dat natuurlijk onzin was! En dat is ook altijd zo gebleven. Mijn
liefde voor waarheid was groter dan die voor mijn eigen familie, of voor
wie dan ook. Ik liep daardoor weleens aardige aanbiedingen mis maar dat
interesseerde me voor geen meter.
Je kunt onmogelijk zeggen dat je van alle mensen houdt als je daarnaast
aan persoonsverering doet.
Mijn leraar verafgood ik beslist niet. Maar ik zie wel waarin hij verder is
dan ik als mens, daarin ben ik dan ook zijn leerling. Moet je een leraar
vereren, alleen maar omdat hij mogelijk een stapje verder is?
Leraar en leerling zijn een
Je bezoekt een Bijeenkomst in Waarheid en hebt een inzicht, een
doorbraak, een ervaring van non-dualiteit (hoe je het ook moge
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omschrijven).
Maar je volgende stap is dan niet zelf een bijeenkomst houden maar zulke
bijeenkomsten, bij wie dan ook, te blijven volgen. Je zegt, ik heb het wel
gezien maar ben nog niet klaar om zelf bijeenkomsten te geven!
Dit bespraken we gisteren op onze bijeenkomst hier in Bloemendaal,
omdat diverse deelnemers spraken over hun eigen inzichten!
Ik zei: Jullie zijn zeer gezegend, doe er wat mee. Want de boodschap van
non-dualiteit is de moeite van het vernemen waard. Maar ik zag de
twijfels op hun gezichten. Een ervaring hebben is iets anders dan
bijeenkomsten geven, zeiden ze bijna in koor. Ze gaven wel aan waarom,
en natuurlijk hadden ze gelijk, zeker in hun eigen ogen! Maar… ik
probeerde uit te leggen dat het volgens mij een onderdeel is van hun
transformatie, hun inzicht of ervaring die ze hebben gehad. Om zich
volledig weerbaar te voelen naar de mensen om hun heen, op de
werkvloer, vrienden, gezin, op straat, e.d.
Dat je zonder moeite kan praten over jezelf, over het inzicht.
Trek de cirkel ruimer om jezelf heen. Het gevaar kan zijn dat je in je
eigen wereldje van ‘inzicht’ gaat zitten.
Natuurlijk kun je zoiets niet bij jezelf afdwingen maar het is belangrijk om
verder te kunnen kijken dan enkel, ik heb iets gezien.
Volgens mij pak je op die manier jouw verlichting dan geheel op. Zoals
Jezus van zijn discipelen verwachtte dat ze hem niet alleen volgden,
inzichten hadden en ervaringen maar ook dat ze ervan getuigden. Net als
hij… En bij de Boeddha was het echt niet anders!…
De aanwezigen hadden niet hun inzicht en/of ervaring bij mij gehad, dat
maakte voor mij beslist niet uit. Ik zie het als onderdeel van hun proces
van zelfkennis!
Dat lichaam, hart en mind geheel op een lijn komen. Weerstanden waar
ook waargenomen worden, onderkent en volledig begrepen.
De leerling is een met de leraar. Zij zijn een!
Dat wat Gezien is of wordt vraagt ook een body.
Een leraar hoeft nog geen guru te zijn…
Sommige mensen vinden persoonlijke verering heel leuk. Zoals
bijvoorbeeld popsterren met hun groupies! Grenzen kunnen daarbij heel
makkelijk worden overschreden.
Je vindt het zelfs bij motorclubs waarbij de mannen zichzelf als
onverslaanbare goden zien en groentjes en vrouwen alles voor hen over
dienen te hebben.
Nu heb je dat dan ook bij leraren die zich als een guru gedragen en zelfs
daarbij nog een ashram om zichzelf heen hebben laten oprichten. Er
gebeuren dan van die voorspelbare dingen, als lust naar macht, geld en
seks.
Niets mis met iemand die een serieuze boodschap over zelfkennis wil
brengen en daarbij zelf in alle eerlijkheid zijn/haar ervaring deelt. Er zijn
geen garanties, al willen mensen die meteen zien en worden leraren op
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een voetstuk gezet maar… er ook weer even makkelijk vanaf gestoten!...
De Kerk vond het nodig van Jezus een god te maken. Hem te aanbidden
als God zelf. Terwijl Jezus van Nazareth, de timmerman zoon, enkel zijn
eenheid met God benadrukte. Toen iemand zei, goede meester,
reageerde hij met: alleen God is goed!
Ook Sri Ramana Maharshi wilde niet als een god behandeld worden. Hij
wilde zelfs niet dat de bezoekers anders zouden behandeld worden als hij,
bijvoorbeeld aan tafel, met het uitdelen van eten!...
Franciscus van Assisi beschouwde iedere bezoeker als Christus zelf.
Een spirituele leraar zou geen guru moeten willen zijn met een ashram.
Maar zijn liefde voor de Waarheid wel gewoon behoren te blijven
uitdragen. Zo is het ook met de zoekers: zij zouden niet iemand willen
moeten vereren. En hun liefde voor de Waarheid zou belangrijker behoren
te zijn dan het willen organiseren ervan.
Het gaat bij mij niet om wat wel en niet mag maar om wat werkt en wat
niet, wat de geschiedenis al zo vaak heeft bewezen!
...Leo Gura: ‘Gurus sleeping with their students does become corrupt and
problematic. Especially if they do so frivolously. It's a classic guru trap.’
...Jiddu Krishnamurti zei: Je gaat een gids die jou de weg heeft uitgelegd
toch ook niet aanbidden?!
…
Guruland
Het is pijnlijk maar waar, jouw vader of moeder kan een enorme schurk
blijken te zijn. Dan maar op zoek naar een ander pappie of mammie? Ja,
dan beland je gauw in guruland, nietwaar? Misschien vind je de leraar van
je leven, maakt zo'n man of vrouw je een stuk gelukkiger! Maar... pas
op!! https://gurumag.com/articles/
Conditionerig
We conditioneren onszelf met hoe wij denken.
Niet het denken zelf is dan het directe probleem maar Hoe wij denken.
Hoe denkt een nationalist, een boeddhist, een rijke,…? Denken doen we
allemaal, nietwaar?
Als het hoe verdwijnt, verdwijnt daarmee de conditionering door ons
denken.
Het denken zelf kan echter niet voor de oplossing zorgen. Het denken is
dan toch een onderdeel van het probleem dat Hoe heet.
Door niet langer waarde te hechten aan onze gedachten kan men
uitkomen bij Dat wat is.
Als Dat ‘verschijnt’ is er geen hoe meer.
Het ego is hoe.
Het valse ik.
Hoe word ik verlicht? Er is geen Hoe!
Tat Tvam Asi.
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DAT ben jij.
…
De grootste?
“Het uitzonderlijke van zijn verschijning reikt nog verder als men bedenkt
dat veel mensen die later bij Krishna Menon, Anandamayi Ma of
Nisargadatta Maharaj kwamen mij in vertrouwen vertelden: “Mijn
eigenlijke goeroe was toch Ramana Maharshi.” Zelfs Wolter Keers, die
alles te danken had aan zijn goeroe Krishna Menon, zei eens onder vier
ogen tegen me: “Als het er nu écht op aankomt, dan is het toch Ramana
Maharshi.” Ook Ramesh Balsekar, die in de leer is geweest bij mijn eigen
leermeester Nisargadatta Maharaj, vertelde me een aantal jaren geleden,
enigszins tot mijn verbijstering: “Ramana Maharshi is mijn echte goeroe.”
Ik vroeg direct: “Maar waarom? Waarom Ramana Maharshi? Ramana
Maharshi was toch geen goeroe zoals hij ook zelf altijd zei?” “Jawel,” zei
hij, “dat is waar, maar daar was iets … ” Opnieuw dat ‘iets’, dat
ondefinieerbare.” – Alexander Smit in zijn boek Het directe pad.
Wie is de grootste?
DAT ben jij.
Tat Tvam Asi.
De geur van vers brood
Het is een opvallende spontane geur, geen geur uit een flesje.
Je ruikt het misschien als je in de ochtend langs een bakkerij loopt of als
jezelf brood aan het afbakken bent.
Het maakt je even helemaal wakker en aanwezig, daar waar je bent.
Ook een lange wandeling in de natuur kan dat effect hebben. De natuur
die we niet kunnen begrijpen met ons denken. Denkt een boom? Denkt
een konijn zoals wij mensen denken?
Als een denker de natuur in stappen en dan doormiddel van dat denken
de natuur proberen te begrijpen zal jou niet gelukken.
Op school kun je misschien niet zonder dat denken maar in de natuur is
het gauw teveel.
Als je jezelf kent als mens, weet je dat we onderdeel zijn van de natuur.
De mens van vlees en bloed is geen uitvinding geweest van
wetenschappers.
Als we onszelf willen blijven kennen, is het belangrijk dat we ons
verbonden blijven voelen met de natuur. Ik houd van de natuur. Maar ik
zie hoe zij bedreigd blijft door hen die haar graag uitbuiten.
Ik houd ook van vrouwen en ook vrouwen worden uitgebuit. Binnen alle
religies staat de vrouw niet op de eerste plaats. Bij sekshandelaren ook
niet.
Als ik me niet vergis, is er nimmer een vrouw wereldkampioen schaken
geweest. En dat is toch echt een denksport!…
Zo’n negen maanden zit een kind in de baarmoeder van een vrouw.
Mannen kennen dat niet!…
Negen maanden richt de vrouw haar aandacht naar binnen. Zoals een
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zenmonnik mediteert op zijn hara. Ook bij deze zenmonnik staat denken
niet centraal!…
Natuurlijk heb je kleine en grote schakers, kleine en grote denkers, daar
is natuurlijk niets mis mee. Maar denken is niet de weg. Niet de weg naar
harmonie en eenheid.
Met je denken kun je heel veel geld gaan verdienen. Je kunt bijvoorbeeld
een topadvocaat worden.
Maar hoeveel denken heb je echt nodig om een goede ouder te zijn?
De boodschap van Ramana Maharshi was die van stilte!
Niets beters vond hij dan stilte kon jou vertellen wie jij bent.Er kwamen
mensen bij hem met grote vragen maar toen ze bij hem gingen zitten
verdwenen deze als sneeuw voor de zon. Wat eerst zo enorm groot
probleem leek te zijn… Vragen werden beantwoord door niets, in niets.
Ja, je bent niemand maar je kunt denken van wel.
Je kunt stilte niet imiteren maar wel zijn en DAT is wat jij bent.
De zelfbenoemde leraar
Sommigen doen daar heel minderwaardig over maar… de Boeddha had
geen leraar die hem benoemde. Jezus ook niet. En dat zijn toch al twee
enorme spirituele kopstukken.
In de vorige eeuw waren wereldwijd Osho en Jiddu Krishnamurti in het
nieuws. Zij spraken en spreken nog, heel veel zoekers aan. Beiden waren
geheel zelfstandig begonnen met hun geestelijk werk. Jiddu Krishnamurti
was wel eerst ontdekt door de theosofie en naar voren geschoven als het
nieuwe voertuig van de wereldleraar maar voor die rol bedankte hij
uiteindelijk. Hij ging alleen verder…
De Paus en de Dalai Lama zijn ook wereldwijd bekend maar zijn wel
benoemd!
Binnen de Advaita zijn Sri Nisargadatta en Sri Ramana Maharshi heel
bekend. De eerst genoemde hier, volgde wel een bepaalde lijn, en de
tweede niet!
Het lijkt er echt bijna op dat de grote der aarde, zelfbenoemde leraren
zijn. Grappig want daar wordt volgens mij vaak zo minderwaardig
overgedaan.
Wil de echte leraar opstaan. Dat is natuurlijk moeilijk te bepalen. Maar
het zijn geen psychologen of middelbare school leraren die je wel
eventjes kunt beoordelen op hun ervaring en opleiding.
Een spirituele leraar blijft een ontdekking net als zelfkennis trouwens.
Menselijke relaties...
Meestal worden goeroes gedemoniseerd, als de omgang van de volgeling
met de leraar niets blijkt te zijn, pijnlijk en dergelijke.
Maar waar volgens mij de meeste slachtoffers vallen is binnen de
simpelweg huis-tuin-en-keuken-relaties. Wat daar niet allemaal gebeurt
of kan gebeuren, jeetje!… En toch begint iedereen er weer aan, al is het
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een gloednieuwe relatie met iemand anders.
Zelfs kinderen die misbruikt en mishandeld zijn keren wel eens weer
terug naar hun ouders.
Stelletjes die elkaar de dag ervoor nog in de haren vlogen, zijn de
volgende dag weer dikke vrienden en niemand heeft het er meer over!…
We weten vrijwel allemaal uit de praktijk, dan een normale relatie niet zo
gemakkelijk is als men wel wenst.
Als je je inlaat met een goeroe, wees dan op je hoede, kijk ook uit voor
jezelf. Projecteer niet de behoefte aan een warme vader of moeder op
deze persoon, alleen maar om dat ie er zo uitziet.
Jiddu Krishnamurti sprak vaak over verlichte dictators en ashrams als
concentratiekampen. Hij wilde zelf niet als een autoriteit worden gezien!
Maar mensen die hem de hand schudde met een titel voor hun eigen
naam, vond ie ronduit zielig. ‘Dokter De Graaf!, aangenaam!’… Hij zei:
Net of dat deze mensen zelf niemand zijn.
Ook in de geestelijke hulpverlening heb je boeven. Mensen die meer
kapot maken dan…
En wat denk je van regeringen die zonen en dochters oproepen voor hun
land te vechten? Veel van deze jonge mensen keren nimmer meer
normaal terug binnen de samenleving, alleen maar omdat bepaalde
landen niet met elkaar konden of wilden omgaan.
Maar als een goeroe valt: dan is het groot nieuws.
Zeker… het is nieuws en laten we dat dan gewoon onder ogen zien, net
als de rest van alle shit in de wereld, nietwaar?
Maar je kunt dingen opblazen, alleen maar omdat jij toevallig helemaal
niet gelooft in verlichte leraren.
Prima, maar steek dan minstens ook dan de hand in eigen boezem.
‘Shit happens all the time.’
Het afwijzen van emoties?
Een rijtje van onze emoties: Adoratie – Afschuw – Amusement – Angst –
Bang – Bedroefd – Bewondering – Empathische pijn – Esthetische
waardering – Horror – Interesse – Jaloers – Kalmte – Nostalgisch –
Ongemak – Ontzag – Opwinding – Plezier – Romantisch – Seksuele
opwinding – Sympathie – Tevreden – Triomfantelijk – Vermaak –
Verveling – Verward. (Volgens deze
bron: https://www.mijngezondheidsgids.nl/we-geen-6-27-verschillendeemoties/.)
Identificatie met een emotie zorgt ervoor dat we emotioneel verstoord
raken. Bijvoorbeeld, als je alleen maar plezier wil ervaren en geen
boosheid. En dergelijke!…
Ben je je gevoel?
Ik zeg nee, dus is er ook geen reden om je er tegen te verzetten of je je
eraan te hechten (want dat is dan hetzelfde).
Als je gevoelens mogen stromen, dan pas kun je je echt gelukkig voelen,
vrij. Maar kiezen tussen bepaalde emoties zorgen ervoor dat je je
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gevoelsleven verstoort en dat maakt nimmer gelukkig.
Een belangrijk onderscheid daarbij is, dat liefde geen emotie is. Daar kun
je natuurlijk anders over denken. Psychologen verklaren volgens mij alles
als bepaalde gedachten.
Is de liefde van God een bepaalde gedachte voor jou?
Is jouw hart ooit volledig open gegaan voor alles en iedereen?
Liefde is volgens mij tijdloos en niet van deze wereld. Liefde laat zich niet
verklaren enkel ervaren.
Aan het web van emoties kun je nimmer ontsnappen. Werkelijke vrede
gaat daaraan voorbij.
Aan de ene kant kun je niet om je emoties heen. Aan de andere kant
behoor je te begrijpen wie of wat je werkelijk bent. Dat’s zelfkennis.
Je bent niemand en daardoor kun je volledig iemand zijn, mens.
Godmens. Weet dat de kortste zin in de Bijbel is: ‘Jezus weende.’
Jezelf zijn
Wanneer ben je niet jezelf dan?Dat kan als er sprake is van innerlijke
verdeeldheid.
Nu ga ik hier niet spreken als een psychiater, want dat ben ik niet. En het
wil ook niet zeggen, dat deze zeer geleerde mensen zelf niet gespleten
zouden kunnen zijn.
Volgens mij ben je gespleten als je God of DAT wat je werkelijk bent niet
kent als jezelf.
Want aan de ene kant ben je geheel vrij en aan de andere kant ben je
geïdentificeerd met de bodymind.
Aan de ene kant zeg je te geloven in God en aan de andere kant zeg je
misschien ook te geloven dat je het lichaam bent.
Het kan ook zo zijn dat je gelooft in God of denkt DAT te zijn en daarbij
ook beweert niet het lichaam te wezen, alleen… je hebt dat niet volledig
gerealiseerd. Je denkt het… Je ziet het niet… Dat denken
vertegenwoordigt feitelijk geen eenheid volgens mij.
Je kunt dus denken jezelf te zijn. En je kunt denken dat je niet echt jezelf
kunt zijn. Je kunt van alles denken, nietwaar? Daarom dan ook ligt
volgens mij niet het antwoord binnen ons denken.
Enkel als je keuzeloos gewaar bent zie je direct wat er aan de hand is. In
dat zien is er geen verdeeldheid.
En hoe wordt je keuzeloos gewaar?
Nou, vergeet dat hoe.
Het is onze ware natuur.
Er is al sprake van gewaarzijn!Je neemt als waar. JIJ bent gewaarzijn.
Alleen kun je denken van niet of vanuit je denken proberen gewaar te
zijn.
Het denken en identificatie liggen als probleem aan de wortels van de
Levensboom.
Ja, je bent al vrij.
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Psychologie van de verlichting?
Die bestaat niet.
Verlichting gaat juist over DAT wat voorbij gedachten en gedrag ligt.
Je kunt verlichting proberen te psychologiseren dat maakt misschien de
psychologie interessanter maar je blijft ermee buiten de poort staan, de
poortloze poort.
Vrijheid gaat aan vrijheid vooraf, zei Krishnamurti al zo prachtig.
DAT wat je werkelijk bent trekt zich niets aan van de wereld en de wereld
zoekt enkel zichzelf. In DAT is geen afgescheidenheid, dat houdt in: geen
verzet.
DAT is wel in de wereld maar er niet van. Het is geen materie, energie. In
DAT tikt geen klok.
Loslaten!
Wetenschap en psychologie hebben niets met Advaita te maken. Advaita
is een verwijzing naar directe zelfkennis, daar waar jij bent. Toch zie je
mensen die proberen vanuit wetenschap en/of psychologie het directe
pad te betreden. Het lijkt dan op springen van een rots met paraschut en
beweren te weten wat het is: alles los te laten.
Is Advaita niet voor watjes?
Niet iedere sportliefhebber doet aan rugby. En sommigen beoefenen
slechts denksporten, zoals schaken en dammen.
Ik heb weinig verstand van de traditionele Advaita Vedanta, met al zijn
rituelen en leraar-leraar-opvolging.
In de Lage Landen is het simpelweg een vingerwijzing geworden naar de
maan en dat kan iedereen die van zichzelf begrepen heeft waar het
omgaat. Sommigen beweren wel uit een lijn van leraren te komen, die
terug te voeren is naar iemand in India: Sri Ramana Maharshi, Poonjaji,
Sri Nisargadatta, Ramesh Balsekar,…
Je hebt internet-goeroes die geen daadwerkelijke bijeenkomsten houden
maar wel een hoop commentaar leveren.
Je hebt niet-welles-verlichten, waar nimmer echt duidelijk wordt dat ze nu
verlicht zijn of niet.
Je hebt leraren die alles en nietsdoen. Die bijna overal te vinden zijn.
Zoals Jan Koehoorn en Hans Laurentius.
Maar, is Advaita voor watjes?
Je kunt je prima verschuilen achter deze Oosterse filosofie, Jnana yoga,
zoals het ook genoemd wordt.
‘De bron van alle ellende ligt in de vereenzelviging met het idee: ‘Ik ben
mijn lichaam en mijn geest (denken-voelen-willen) – een onafhankelijk,
op zichzelf staand individu’. Dit is de grote verknoping die ontward moet
worden. Jñāna-yoga beoogt dit door de ware individualiteit van de
persoon als zuiver, ongedeeld bewustzijn aan het licht te brengen.’
Internet: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jnana-yoga.
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Hier kun je oneindig over praten, filosoferen nietwaar?
Als je de confrontatie zoekt met iemand die van zichzelf beweert,
gerealiseerd te zijn, kan het vuur nader de schenen komen!
Sommigen lijken alleen maar gezellig aan een discussiegroep van zo’n
leraar te willen deelnemen. Terwijl het volgens mij juist gaat, dat je terug
wordt geworpen op jezelf, net zolang dat je volledig ja zegt. Ja, zegt
tegen je aanwezigheid. Daaraan vooraf gaat vaak eerst het volledig ja
zeggen tegen de leraar, dat je vertrouwen in hem/haar hebt. Maar er zijn
zoekers die dat nooit zullen doen, toegeven aan zulk een ontmoeting.
Zelfs Jung ontliep volgens mij zulk een mogelijkheid, toen hij in India Sri
Ramana Maharshi niet echt de moeite waard vond om hem daadwerkelijk
te ontmoeten, de confrontatie met hem daar aan te gaan. Mahatma
Gandhi wilde wel Sri Ramana ontmoeten maar toen hij op weg was naar
hem, volgden de menigten hem overal en werd het op die manier voor
hem onmogelijk gemaakt. Sri Ramana had een poster van Mahatma
Gandhi in zijn kamer hangen, gaat het verhaal. Gandhi was ruim van voor
mijn tijd maar ik heb wel zijn kamer bezocht waar hij de laatste maanden
van zijn leven verbleef!…
Denk jij dat je wat te verliezen hebt, dan ben je een watje.
Tja, een ‘oordeel’.
Je hebt helemaal niets te verliezen. Misschien je gezonde verstand en je
geld, als je niet alert blijft maar dat wil dan niet zeggen dat je de
ontmoeting met een leraar dan maar helemaal uit de weg behoort te
gaan!
Niet-twee gaat ook over het feit dat er niet zoiets bestaat als iemand
buiten jou.
Sri Ramana zei dat God, het Zelf en de Goeroe hetzelfde zijn.
En dat lijkt weer op wat Jezus zei en waarom hij tot de dood werd
veroordeeld: Wie mij heeft gezien, heeft God gezien.
Toen Shree Rajneesh aan zijn goeroeschap-carriere begon kreeg hij de
naam Bhagwan, wat God betekent of de Gezegende. Wauw… dat vond ik
des tijds heel gewaagd, jezelf God te noemen!
…
Bodymind
Lichaam en denken.
Het denken dat een is met het lichaam doormiddel van het brein.
Het denken dat als een kwade geest kan hangen boven het lichaam. Het
brein kan verzieken met zaken die niet waar en niet integer zijn.
Het denken dat kan denken God te kennen.
God of de Waarheid zelf is niet van deze wereld. Het kan net als de zon
aanwezig zijn op aarde en toch kan de aarde niet de zon omvatten.
Ik noem het denken zonder de Waarheid het ego: het valse ik!
Jezus en Boeddha wezen volledig op een unieke wijze op DAT wat we
werkelijk zijn.
Zij zeiden samen, dat haat nimmer haat zal verdrijven. Dat dat een
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universeel gegeven is!
Zonder de bodymind geen Facebook. De bodymind is niet per definitie
goed of slecht.
De levende mens zelf is de(ze) bodymind.
Vraag je af wat je ware natuur is.
Weet dat de denker, het denken en gedachten een zijn.
Je kunt geen werkelijke grip krijgen vanuit het denken op het denken.
Alleen liefde en direct inzicht gaan er aan voorbij.
Denken dat je inzicht hebt is nog geen inzicht.
Inzicht ligt voorbij tijd, denken.
Inzicht ligt voorbij de bodymind.
Een mens van inzicht is ook een mens van liefde.
Je bent meer dan een bundel verlangens en herinneringen. God herinnert
ons daaraan!
Geloof
‘Ik geloof in mijn kinderen,’ zei de moeder.
‘Ik geloof dat het gaat regenen,’ zei de voorspeller.‘Ik geloof dat de
bakker al open is,’ zei de buurman.
‘Ik geloof niet dat de man schuldig is,’ zei de betrokkene.
‘Ik geloof dat jij een leeuw bent,’ zei de astroloog.‘Ik geloof in Boeddha,’
zei de zoeker.
Et cetera!
Je weet iets niet zeker. Je kunt het niet bewijzen. Maar je gelooft er wel
in!
Zonder geloof, vertrouwen doe je mogelijk geen stap buiten de deur.
Maar hoeveel mensen zijn niet te makkelijk met hun geloof? Alleen maar
omdat het hen het beste uitkomt, ergens wel of juist niet in te geloven.
Wie beschikt nog over een onderzoekende geest?
Misschien geloofde je altijd dat een bepaalde man schuldig ergens aan
was. Veel later wordt bewezen, dat dat een misverstand was, het
zogenaamde bewijs tegen deze man. De man had ook altijd al gezegd,
onschuldig te zijn maar had veel tegen op dat moment!… Goed, wat doe
je dan, toch geloven dat ie schuldig is? Dan verdwijnt zulk geloof toch
meteen bij harde bewijzen?!
Darwin kwam met de evolutietheorie. Deze man heeft daar heel hard aan
gewerkt, dus niet zomaar een theorie, maar gebaseerd op lang
wetenschappelijk onderzoek. “Het is niet de sterkste soort die overleeft,
noch de meest intelligente. Het is degene die zich het beste kan
aanpassen.”
Maar hoeveel mensen geloven liever dat we komen van andere planeten
of dat we letterlijk geschapen zijn?
Darwin beweerde niet dat God niet bestond. Alleen dat hij het niet wist
dat God nu wel of niet bestond. Hij was getrouwd met een zeer gelovige
vrouw. Toch konden ze met elkaar leven, hielden ze van elkaar.
Geloof kan richting aangeven. Zoals de optie: ik ga nu boodschappen
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doen want ik geloof dat de winkels nu wel open zijn. – Misschien blijkt dat
je dan toch nog te vroeg bent. Wat dan, blijf je dan toch geloven dat ze
open zijn en ruk je keer op keer aan de deur van de winkel? Op laat je je
geloof varen en wacht je netjes tot ze echt open zijn?
…
Als je niet vast zit aan je geloof, kan geloof een zekere betekenis hebben
in je leven.
Als je iemand mee uit vraagt die je niet kent, geloof je ook ergens, lijkt
me. Et cetera. Zonder geloof doe je mogelijk helemaal niets.
Heb je geloof nodig om jezelf te leren kennen?
Je bent er al. Dat is een feit.
Je kunt geloven dat je er niet bent en zulk geloof vertegenwoordigt een
conflict.
Iemand die innerlijk verdeeld is kan onmogelijk echt gelukkig zijn.
Jij bent hier en nu en dat valt niet te ontkennen.
Bewustzijn is reeds het geval.
En jij bent bewustzijn. Maar misschien zie en geloof je dat niet.
Ik zeg dat je mij kunt geloven. En dat het een dwaalleer is: dat je het
brein bent. Nee, je hebt een brein en bent bewustzijn. Maar… DAT is
zelfkennis!
Waarom het ego wel bestaat
Het klopt dat je in werkelijkheid niet het ego bent. Dus maak je hier geen
zorgen!
Ons denken werpt een schaduw op ons leven. Dat is een feit. Maar ook
dat denken zijn we niet werkelijk.
Dat wat we werkelijk zijn ligt voorbij deze wereld.
De wereld die ons dagelijks overspoelt met gedachten, gevoelens en
fysieke ervaring. Vanuit ons denken proberen we daar grip op te hebben.
Dit denken, zonder liefde, werpt een grote schaduw op ons leven. Liefde
behoort dan weer geen een of ander idee te zijn binnen dat denken. Maar
het licht dat zijn licht laat schijnen in ons denken. Dat kan enkel als we
deze liefde realiseren, verwerkelijken. Want ook in naam van liefde
worden de meest verschrikkelijke dingen gedaan. Liefde als idee werkt
niet.
Liefde is een uitnodiging voorbij ons denken te gaan.
Het ego is een verhaal, een verzinsel over wie jij bent. Dat verhaal geeft
jou houvast, waar je zo naar verlangt!…
Je bent niemand. Iedere zogenaamde houvast is een verkramping, een
beperking zodat je nimmer echt goed leert nadenken.
Het ego is de kanker van het denken.
Liefde is het ware geneesmiddel, omdat liefde geen product is van het
denken. De duivel is niets anders dan dat ego. En weet je wat ze zeggen
van deze duivel? dat hij/zij de uitvinder is van de uitspraak: De duivel
bestaat niet!
Ik zeg daarentegen wees op je hoede! Zelfkennis is direct. En vernietigt
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de kracht en de aanwezigheid van het ego! Ga nu niet op zoek naar deze
schaduw, wees enkel op je hoede, alert. Je zult het ego gauw genoeg
kunnen betrappen. Of beter… daar waar liefde is, is geen verkramping.
Waar licht is is geen duisternis. Op die manier hoef je geen onnodige
energie te verspillen, aan dat wat eigenlijk toch niet bestaat.
Ja, het ego zorgt voor een perfecte paradox: pak me dan als je me
krijgen kan! Dat is een valkuil.
Zoek niet en je zult vinden.
Heeft het leven zin?
Voor iemand die nodig naar het toilet moet of ziekelijk verliefd is of…
zeker, lijkt mij.
En wie bepaalt verder dat het leven nu wel of geen zin heeft?
Vroeger werd er wel gezegd, herinner ik me, als je ergens geen zin in
had: dan maak je maar zin!
Vroeger hadden we ook nog de dienstplicht. Dan werd je opgeroepen,
geen gezeik verder!
Maar als je nu naar de kosmos kijkt, naar de rest van het universum, wat
dan?
Kan de kosmos zeggen: Vandaag heb ik geen zin of wel zin?
En als Getuige, heb je dan ergens een keuze in?
Met mooi weer, als de zon gaat schijnen op de grachten van Amsterdam,
lijkt opeens weer alles daar zin te hebben, voor de bezoeker.
Als je geen zin hebt, ga je dan wel of niet naar de tandarts?
Heeft politiek zin bij het oplossen van de wereldlijke problemen?
Volgens mij geeft God of liefde zin aan alles. Zoals zout aan brood smaakt
geeft. Hoe prachtig ook het brood eruit zal zien, hoe mooi afgebakken,
zonder zout blijft het smaakloos.
De politiek lijkt op een bakkerij zonder zout. Ze komen steeds weer met
nieuwe veelbelovende uitziende broden. Wit, bruin, stokbrood, gesneden,
rond, puntjes et cetera. De klant wordt weer gek gemaakt, gelooft in de
bakkerij, in wat ie daar allemaal ziet liggen. Maar…
Heeft jouw leven zin?
Waarom dan wel of juist niet?
Dat wat je werkelijk bent ligt voorbij elke betekenis, voorbij iedere
conclusie. Maak je dus geen zorgen ergens over. Je kunt niet slagen of
zakken.
Maar als sterfelijke mens, de bodymind, kun je er niet omheen tot bloei te
komen of niet. Betekenis te hebben voor je naaste of niet. Je kunt wel
degelijk een hele onverschillige ouder zijn of niet.
Niet in de identificatie met de bodymind ligt dan het antwoord maar er
juist aan voorbij. Een paradox, zogezegd. Ons menselijke groei/bloei
vraagt ruimte, het Onmetelijke. DAT wat Jij werkelijk bent. Jij bent het
zout der aarde, zoals Christus al verkondigde.
En hoe realiseer je dat? Om aan alles en iedereen te durven twijfelen.
Totale innerlijke twijfel zorgt ervoor dat je los komt van alles. Keuzeloos
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gewaarzijn is geen uitvindsel van iets of iemand. Maar een natuurlijk feit,
als je je nergens meer aan vastklampt. Dus dit gewaarzijn hoef je niet te
creëren. Het is geen gevolg. Heeft geen oorzaak. Valt niet onder tijd,
zogezegd.
Emotie(s)
Liefde is geen emotie, woede wel.
Angst ook en jaloezie!…
Iemand aardig vinden valt volgens mij gewoon onder een bepaalde
emotie.
Liefde is onpersoonlijk, direct en beslist niet van deze wereld.
Woede is volgens mij de basis emotie.
Denk maar aan het bekende vecht- of vluchtgedrag.
Zonder een natuurlijke kwaadheid overleef je het hier niet op aarde, in de
stof!Ieder wezen in de natuur, plant en dier, heeft een of andere
verdedigingsmechanisme.
Als je emotioneel gezond in elkaar zit, heb je geen problemen met woede.
Maar als je bang bent voor je eigen woede… Als je bang bent voor je
emoties…
Ben je heer of meester in je eigen huis of niet?
Verdriet, angst, boosheid,… horen bij ons menszijn. Angst voor onze
eigen emoties maakt ons niet gelukkig!…
Je fixeren op liefde maakt jou nog niet gezond en gelukkig.
Ja, liefde is mogelijk van alles het belangrijkste!
Liefde is weg en doel.
Maar liefde weerhoudt ons ook om bang te zijn voor onze emoties.
In liefde kan alles zijn, natuurlijk zijn, nietwaar?
Maar je kunt denken van niet. Dan is het denken een probleem en niet je
emotionele wereld.
Het is belangrijk echt te kunnen kijken naar jezelf, zonder ook maar iets
goed te praten. Beter te maken dan het in werkelijkheid is. Ja, woede kan
schadelijk zijn, voor jezelf en anderen. Daarom is het belangrijk jezelf
bovenal te kennen als liefde zelf.
Woede
Ik hoorde eens een leeuw van dichtbij brullen. Wauw, tjeetje!… Ik had
meteen een enorm respect voor dat dier!
Heel veel mensen kennen ook niet hun kat. Overdag vooral een liefdiertje maar s’nachts echt een roofdier maar dan slaap jij.Zo kan het zijn
dat jouw woede nooit echt gewekt is, sluimert maar wel degelijk bestaat.
Misschien heb je een heel softplaatje van jezelf, tot op een dag iemand
aan je kind komt of je partner vreemd gaat of… Dan leer je mogelijk
geheel plotseling jezelf kennen op een geheel andere manier.
Mensen kunnen beweren dat liefde alles is maar kom niet aan hun…!!
Ja, we lezen in het evangelie ook dat Jezus van Nazareth, de
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‘klusjesman’, ook boos kon worden en dingen bij naam kon noemen!…
Niets menselijks is ons vreemd.
Is de leeuw een eng dier of gewoon zichzelf en een dier waar je maar
beter rekening mee kunt houden, niet bij in slaap behoort te vallen?!
Is woede slecht of denken we dat het slecht is?
Demon
Als je je eigen demon hebt ontmoet en er vrede mee hebt gesloten ben je
instaat de demon te zien bij anderen en deze volledig de baas te zijn.
Omdat je deze werkelijk ook in de ogen kunt zien! Maar hier kun je het
niet mee eens zijn.
Struikelen over satsangs
Je gaat misschien voor de rust en ontspanning naar een satsang. Een
uitje in de plaats van een lekkere sauna. Of je hoopt op wat contact te
hebben met de mensen daar, het liefst een leuk gezicht te ontmoeten.
Misschien vind je de leraar wel leuk.
Maar hoe zit het met de waarheid? want satsang betekent een ontmoeting
in waarheid.
Als onze liefde voor de waarheid niet nummer een staat dan lijkt mij dat
een satsang niet meer is dan een uitje!…
En de waarheid is daar waar jij bent. Nu kan je daar enorme moeite mee
hebben en zo’n leraar wijst dan lekker steeds naar jezelf. Je wordt op
jezelf teruggeworpen.
Maar een kerkdienst kan ook prima werken, want er zijn sprekers die
behoorlijk kunnen zagen aan je stoel waarop je zit maar als je vroeger al
naar de kerk Moest dan lijkt me dat weer geen echte keuze!…
Goed, maar niet iedereen die daar zit in het midden is ook gerealiseerd.
Wat dan? En als de persoon ook nog een dwaalleer verkondigt, wie maakt
dan nog het onderscheid?
Wanneer is er sprake van inzicht, zelfkennis?
Binnen zen wordt vaak beweerd dat het zitten zelf dan al de verlichting is.
Niet dat er nog iets moet openbaren. Zitten kan pijnlijk zijn: prima. Zitten
kan leuk zijn: prima. Zitten kan… zijn: prima.
Kunnen we voorbij de gedachte gaan van afgescheidenheid en nondualiteit? Gewoon kijken naar jezelf. Verder niets: een leven zonder
conclusies. En betekent dat juist geen vrijheid, vrij zijn?
Godmens
De Bhagavad Gita is toch echt een belangrijk boek binnen de Advaita
Vedanta. De hoofdrol in dat boek is weggelegd voor Krishna. Zoals Jezus
de hoofdpersoon is in het Nieuwe Testament.
De Bhagavad Gita wordt ook wel de bijbel genoemd van India.
In de BG staat dat God kan neerdalen. Dat God in de mens kan
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neerdalen. Dat God het ware zelf is.Een voorbeeld van een interessante
tekst:
‘Mijn handelingen binden Mij niet, noch ook begeer Ik iets van hetgeen zij
kunnen brengen. Hij die Mij aldus in zichzelf waar maakt, wordt niet de
slaaf van actie.’ (BG 4:14.)
God is niet van deze wereld en toch kan hij er in verschijnen.
Da Free John noemde zichzelf ook Avatar. Sanskriet voor God die
neerdaalt.
Zie jij jezelf op die manier, als niet van deze wereld en hoe weet je dat
dan?
Da zei: ‘I Am your own True Self-Nature Appearing within the dream to
Awaken you. I Am your Awakening, and your Always Already Conscious
State.’
Het idee van de Godmens, is al oud. Behoort niet alleen India toe of
Israel/Jezus.Zelfs de keizers van het Romeinse Rijk wilden op die manier
gezien en behandeld worden: als god. Maar die wilden enkel heersen over
de wereld.
Ook de duivel bood deze rol aan aan Jezus, tijdens zijn verzoeking in de
woestijn maar Jezus weigerde deze rol en macht:
‘Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet
Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei
tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.
Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De
Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’ (Mattheus 4:810.)
Zijn eenheid met God maakte hem niet tot tiran, dictator. Hij zei ook: Ik
ben niet gekomen om te heersen maar om te dienen. Mijn rijk is niet van
deze wereld.
Toch hoor je hierover dat leraren/meesters/goeroes uitgroeien tot ware
tirannen. Omdat het vereren van mensen niet zonder gevaar is. Denk
maar aan voetballers en leden van een koningshuis die behandeld worden
als goden. Of modellen en filmsterren.
Verlichting gaat over de ware God in de mens en niet de valse: het ego.
Het ego is alles wat zich verzet tegen liefde.
Hoeren-en-snoeren binnen de Advaitawereld?
Je kruipt met de ene guru na de andere in bed, met hun boeken
welteverstaan!
Je laat je steeds weer helemaal in pakken, opgeilen zogezegd.
Je schreeuwt: YES. Ik ook!
Gaat het hele leven niet om het vervullen van onze verlangens?!
Je beweert alles te zijn, je zegt dat alles een is. Ook al lig je misschien in
scheiding en heb je naar de NOS gekeken met de meest verschrikkelijke
berichten uit onze samenleving.
Je zoekt overal je hoogtepunten, ook hier op Facebook.
Alles gebeurt en jij kunt er helemaal niets aandoen. Maar is dat wel
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werkelijk zo?
En kan Een leraar niet voldoende zijn, als je nog zoekende bent?
…
'Keuzeloos gewaarzijn'
Dit begrip, omschrijving is vooral bekend geworden door Jiddu
Krishnamurti (1895 India – 1986 Amerika). Door Jan Foudraine (Swami
Amrito) ook wel omschreven als: anti-meester!
Het klopt, JK wilde geen volgelingen. Verwierp goeroes. Maar dat niet
alleen, hij verkondigde ook geen bepaalde weg naar de verlichting. Zijn
bekende woorden zijn dan ook: ‘De Waarheid is een land zonder paden.’
En, ‘Vrijheid gaat aan vrijheid vooraf.’
Gisteren bezocht ik in Alkmaar het centrum Zenit dat tegenwoordig in
handen gekomen is van iemand anders, een dame. Nu heet het centrum
Drops of happiness. Daar was gisteren een videobijeenkomst
georganiseerd door Pim Kuiper (zie
video: https://youtu.be/P8xn5MUAxs0).
We keken met elkaar naar een zwartwit opname, lezing van JK. Je kon
met een Nederlandse vertaling (aan elkaar geniete A4tjes) het volgen.
Maar Krishnamurti is vrij goed te volgen ook zonder vertaling. Hij nodigde
de luisteraars uit zelf na te denken. Hij vroeg bijvoorbeeld wat de oorzaak
van angst was. En hij zei daarbij dat je dan niet moest gaan wachten welk
antwoord hij zou gaan geven!… Toevallig liep toen de dvd vast, een oudje
zei Pim later, 26 jaar. We waren al een tijdje aan het kijken en luisteren
en ik stelde voor dan dat dan ook te gaan doen met elkaar, direct met
elkaar na te denken over de mogelijke oorzaak van angst in ons
leven.Tijd en denken werden als optie naar voren gebracht.Het denken
aan de toekomst, wat kan gebeuren.
En juist, het denken dat projecteert!…
Goed, met elkaar gingen we even de diepte in zonder een antwoord te
hebben op dat moment van JK. Maar het kon eigenlijk niet beter, want we
waren zelf echt even met elkaar goed in gesprek!
JK even alleen als aangever!
Pim Kuiper organiseert, met behulp van de Stichting Krishnamurti
Nederland, bijeenkomsten in Haarlem, Alkmaar en Amsterdam. Voor
meer info: https://www.krishnamurti.nl/Ja, wat is keuzeloos gewaarzijn?
Dan is er volgens mij sprake van niemand, geen centrum, enkel
gewaarzijn.
Maar volgens mij zei JK dat ook.
Non-dualiteit en lijden
Het gaat om DAT en niet om het lichaam, noch de bodymind.
Jouw identificatie met gedachten, gevoelens en lichaam versterkt dan ook
de pijn en worden verslavingen onvermijdelijk. Of dat het hier nu gaat om
meer koffie drinken of meer snoepen of meer eten, of meer alcohol,…
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De grote Boeddha zei het al: Het leven houdt lijden in.
Hij leerde dus dan ook niet te vluchten in allerlei verslavingen maar het
zelf/ik/ego te achterhalen. De eerste stap is het onderkennen van lijden.
De aanwezigheid niet ontkennen, wegpraten of wegeten et cetera.
Zolang als je het lijden onderkent zul je ook echt zoeken naar de
Waarheid.
Hij noemde deze waarheid, het uitblussen van het zelf. Maar als jij denkt,
Jantje te zijn of Joop of Truus of Mathilda,… dan heb je een probleem!
Want volgens hem was er geen constante factor in de mens wat je als zelf
zou kunnen beschouwen. Het zogenaamde zelf is in verandering,
vloeibaar, heeft geen vaste vorm, zoals hout, aarde, steen, water,… Je
kunt eigenlijk niet zeggen wat het is. Er is wel sprake van een zelf maar
niet in naam en vorm. Je kunt als Jantje denken dat je iemand bent,
innerlijk bestaat er een Jantje.
Misschien kun je het vergelijken met water, sommige mensen ervaren dat
zout of zout of zuur of als lemon, appelsap, et cetera. Dat schijnt dus een
illusie te zijn. Net als een spiegel nimmer gelijk is aan zijn inhoud.
Jantje is niets anders dan de smaak en kleur van dat water. Maar water
verandert. Neemt oneindig alles op en duwt oneindig alles uit zichzelf dan
weer weg.
Zoals liefde zich nergens tegen verzet en zich nergens aan hecht. Maar
deze liefde is geen persoonlijk bezit. Kun je geen persoonlijke naam
geven. Toch is Het er.
Boeddha leerde vriendelijk te zijn naar alle levende wezens.
De oorzaak van lijden omschreef hij ook als: verlangen en onwetendheid.
In onze onwetendheid en verlangen doen we dingen die we maar beter
niet hadden kunnen doen.
Boeddha kende extreme rijkdom en extreme armoede. Hij had deze twee
zaken uitvoerig ervaren in zijn leven als mens. Beiden verwierp hij.
Een verlichte of zoeker hoort het uiterste te vermijden. Eet niet te veel of
te weinig. Slaap niet te veel of te weinig. Enzovoorts.
Maar in onze onwetendheid en verlangen zoeken we vaak het uiterste. Hij
kende dat uit eigen praktijk maar het had hem niet vrij gemaakt. Het had
hem niet de verlichting gebracht!
Hij leerde niet dat er een God bestond. En als er een bestond, dan zou
deze absoluut geen oog hebben voor zo’n nietig wezen als hij.
De discussie over God vond hij te metafysisch. Hij wilde niet dat zijn
leerlingen zich bezig hielden met metafysische onderwerpen. Lijden zelf
en het beëindigen daarvan, vond ie niet abstract of vergezocht!…
Je kunt iets doen aan je lijden.
Nirvana als de oplossing.
Dan is er niemand meer die zich ergens tegen verzet of zich ergens aan
hecht. Zit juist niet het meeste lijden in ons verzet tegen het leven of in
het najagen ervan?Zelfs Alexander Smit gebruikte de woorden van
Boeddha toen hij sprak: …Zoeken wat je niet hebt. En je verzetten tegen
wat je wel hebt.
Houdt het midden geen vrede in?
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Non-dualiteit, niet-tweeheid,… kan ook inhouden dat er in wezen geen
verzet is, geen dualiteit. Geen: ik en het leven. Maar ben je dan het
leven? Ook als je je nergens aan hecht?
Wetenschap, psychologie, filosofie, esoterie,… en zelfkennis
Zelfkennis is geen kennis uit een boekje. Noch wetenschappelijk, noch
filosofisch, noch…Zelfkennis gaat niet over het kijken via de ogen van
iemand anders. Het maakt niet uit hoe groot, klein, geleerd, esoterisch,…
deze persoon is!
Zelfkennis is direct.
Je vergeet al je gewone kennis.
Je kijkt niet naar het lichaam via je laboratorium. Je luistert niet naar je
ademhaling via wetenschappelijke instrumenten. Je kijkt niet naar je
gedachten met een psycholoog,.. nee, niets van dat alles!…
Alle conclusies, beschouwingen en informatie over jou laat je los. Je durft
en kan alleen staan. Pas dan alleen kan er sprake zijn van zelfkennis,
omdat deze nimmer tweedehands is.
Praatjes over hoe onze hersenen waarnemen, gooi je overboord (niet
omdat ze waar of niet waar zijn). Je kijkt niet langer via het denken, via
het verleden. Je overstijgt het denken.
Zelfkennis vraagt eenvoud. Zelfkennis is radicaal en hier en nu. Zelfkennis
is geen bepaald verlangen of angst ergens voor.
Wat gebeurt er als je je niet langer mee laat slepen door allerlei
gevoelens en gedachten?…
Wat gebeurt er als er geen verzet is naar de banaliteit en eenvoud van
het moment, het bestaan?
Kun jij zonder verzet en tweedehands-kennis aanwezig zijn?Je zult
ontdekken dat je er al bent, dat je al heel bent, dat er al sprake is van
helderheid, zien. Je zult haat zien, afgunst, geilheid, verdriet, angst,
honger, pijn, hoop, waan,.. En het zal niets langer met jou doen omdat
JIJ vrij bent van deze wereld. Dat je wel in de wereld bent maar niet van
de wereld. Dat er sprake is van bewustzijn zonder centrum, dat er sprake
is van keuzeloos gewaarzijn. Dat er geen sprake is van dat er iemand nog
lijdt. Er is niemand om te kwetsen. Lijden is niet iets van wat we werkelijk
zijn.
Onvoorwaardelijke vrijheid verzet zich nergens tegen maar identificeert
zich ook nergens mee. Dat is een enorm verschil maar dat kan ik
onmogelijk aan jou overdragen, dit hier is slechts een vingerwijzing naar
Dat, dat wat we werkelijk zijn.
Zelfkennis is een sprong, een sprong in het niets. En als jij ooit dacht
iemand te zijn… Controle vraagt iemand, controle vraagt om verlangen of
angst. Zelfkennis verwerpt iedere vorm van zelfcontrole. En zien is altijd
onbelemmerd geweest.
Keuzeloos gewaarzijn is het begin en einde van alles. Ons menselijk
bestaan vraagt niets, helemaal niets om werkelijk tot bloei te komen.
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Oordelen
Het valt me altijd weer op, dat zij die tegen oordelen zijn, hen oordelen
die wel ‘geloven’ in oordelen.‘ Jij mag niet oordelen.’ …
Doet me ook weer denken aan homohaters, die dan gehaat worden!
Kunnen we onszelf geheel onttrekken aan dat soort van onzin?
Jezus waarschuwde al: Haal eerst die balk uit je eigen oog, voordat je
anderen wil helpen de splinter uit hun oog te halen.
Met andere woorden: Kijk naar jezelf voor dat je naar anderen kijkt.
Dat geldt voor alle partijen: zij die wel en die niet geloven in oordelen.
OK?
Jezus was niet geheel tegen oordelen, zoals men weleens beweert. Er
staat in het Nieuwe Testament, zoals in Johannes 7:24: ‘Oordeel niet naar
wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel.’ … Op een andere
plek zegt hij: Oordeel niet omdat jij niet geoordeeld wordt maar als je
toch oordeelt, laat dan je oordeel geheel waar zijn.
Hij was beslist niet voor oordelen, hij waarschuwde daar regelmatig over.
Maar… als je het toch doet…
Heel veel van wat we zeggen over anderen, is vaak ook een verwijzing
naar onszelf maar niet per se altijd.
Rechters oordelen, schoolmeesters, dokters,… Ja, dokters kunnen
behoorlijk negatief zijn terwijl er dan toch nog hoop blijkt te zijn voor de
patiënt! Wonderbaarlijke genezingen komen voor!… Ik heb ze met mijn
eigen ogen gezien en gesproken met hen die het overkomen is, ook met
de genezers.
Ouders oordelen ook. En zij die beweren niet te oordelen, vallen in mijn
ogen door de mand met hun passief-agressief-gedrag.
Duiven blijken mensen die hun onaardig gezind waren vervolgens op
grote afstand te herkennen.
Ik vergeet ook vaak mijn eigen oordelen. Dan zie ik weer iemand maar
denk dan geen seconde terug aan het voorval!… Achteraf herinner ik me
het dan weer opeens, hoe ik dacht over hem of haar!… Ook een ‘manier’
om elkaar weer een kans te geven, nietwaar?
Vergeven!… We doen er allemaal aan. Jezelf vergeven of hen die heel
dicht bij je staan. Maar mensen maken er ook een potje van, met
vergeven. Dan kan het kwaad simpelweg opnieuw geschieden alleen maar
omdat we zo graag wilden vergeven!!Vergeven is eigenlijk op een andere
manier oordelen, lijkt me.
In mijn ogen is iedereen al vergeven bij het begin, ontstaan van deze
aarde. Als we God toebehoren, als we allen op weg zijn naar het licht, dan
mag dat op geen een manier worden tegengehouden door de hemel,
zogezegd. Het is dan ook niet God die oordeelt maar onze eigen werken.
In de Bijbel staat: Wat je zaait zul je oogsten. En in het Oosten spreken
ze over karma.
Ik sprak weleens over de armoede in India met een Indiër. We waren nog
in India op dat moment en waren een tas aan het kopen, op de
luchthaven. De verkoopster zei dat het allemaal niet echt toevallig was,
het enorme onderscheid tussen arm en rijk. Als Westerling zie je gewoon
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dat iemand niets heeft!…
Mijn advies is: maak van je hart geen moordkuil. Wees niet schijnheilig.
Wees vriendelijk maar toch ook eerlijk. Maar weet, dat alles wat je zegt
(of schrijft) ook naar jezelf terug kan werken. Soms geheel onverwachts.
Vergeef zoveel je wil maar laat anderen niet onnodig lijden door jouw
goedheid. Zoals de Kerk haar priesters heeft vergeven die dan vervolgens
elders door gingen met hun verdorven praktijken.
Liefde zelf is vrij van kennis, vrij van het verleden, maar verzet zich niet
tegen de feiten zoals ze zijn. In liefde is geen leugen. Als je zegt lief te
hebben kun je onmogelijk bang zijn voor confrontatie.
Liefde zorgt ervoor dat waarheid niet alles verbrand. Waarheid zorgt
ervoor dat liefde geen vlucht wordt. Maar dit is een spontaan proces, een
natuurlijk gebeuren!…
Ontwaakt of niet?
Sri Ramana Maharshi zei dat alleen de zoeker zo denkt: dat de een
ontwaakt is en een ander niet. Dat men hem voor ontwaakte zag en men
zichzelf niet. Hij echter zag iedereen als gerealiseerd.
Als dat zo is, valt er niets te bereiken, hoogstens dat de waan van nietgerealiseerd zijn wegvalt.
Je bent er dus al. Maar je verzet je daar tegen. Zoiets als een vis in het
water die naar water zoekt. Dat zoeken maakt jou dan ongelukkig en niet
dat je niet al gelukkig bent.
Blijkbaar is dat zoeken zo destructief dat we er ons doodongelukkig bij
voelen.
Misschien probeer je dat ongelukkige gevoel te hanteren en/of te
verdoven door Mindfulness, CBD, wiet, Prozac, alcohol misbruik, zazen,
joggen, overdadig snoepgedrag,… wat dan ook!…
Als geluk niet iets toevalligs is, geen prijs uit de loterij maar ons
geboorterecht dan zijn we behoorlijk verblind, onwetend.
Het is een feit dat een onrustige geest leed bewerkstelligt.
Een ouder die wacht op zijn of haar kind, dat nog niet thuis is, s’avonds
laat, martelt gauw zichzelf met deze mogelijke verschrikkelijke onrust.
Zo kan de zoeker zichzelf martelen geheel of min of meer onbewust.
Feit: je bent er al.
Feit: je neemt al waar.
Feit: dat doet geen ander voor jou.
…
Maar twijfel zorgt voor verdeeldheid en niet dat we van nature verdeeld
zijn. Kijk eens in de ogen van een puppy, een jong kind, of gewoon naar
de zon, de wolken,… Zoekt de zon nog ergens naar, naar zichzelf?
Het jonge kind wordt van alles aangepraat en daardoor begint het steeds
meer zich onzeker te voelen. Eerst kon het zich vrij en blij voelen,… Maar
zoals de waard is, vertrouwt het zijn gasten, en kinderen hebben een
groot geloof… Dat geloof wordt makkelijk misbruikt door zogenaamde
volwassenen!…
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Kunnen we teruggaan naar de basis die eigenlijk nimmer weg is geweest?
Als onze wezenlijke natuur OK is, wat is dan niet zo OK?
Als je niet langer kijkt naar jezelf, winnen anderen terrein in jouw leven,
als mens. Als je naar jezelf kijkt, kunnen anderen vertellen wat ze willen
maar jij weet beter. Als je geen nee kunt zeggen, word je makkelijk
onderdeel van de maatschappij met al haar oppervlakkigheid.
Sri Ramana Maharshi zei als tiener radicaal nee.
Hij wist als ‘kind’ te overleven. Ook had ie daarvoor begrepen niet het
lichaam te zijn maar DAT wat niet het lichaam is.
Stilte werd zijn boodschap.
Ja, je bent er immers al.
Een jong kind weet niet dat het ontwaakt is en geniet toch de volle
teugen daarvan maar kan zich door zijn onwetendheid over zijn
natuurlijke staat niet beschermen tegen het denken, dat als ego zich
steeds meer gaat nestelen als een ziekte in zijn leven.
Een goddelijk kind als Sri Ramana Maharshi wijst ons dan daarop! Dat’s
alles.
Gewoonten en patronen
Als de denker-denken niet doorgrond wordt als het ego zelf, zullen we
beperkt gebruik blijven maken van het natuurlijke brein.
Ook een baby heeft hersenen. Maar kun je bij een baby spreken over een
denker? Een baby is volkomen natuurlijk. Alles werkt. Ogen, gehoor,
reuk, gevoel, smaak,… Een baby denkt niet, wat zal ik vandaag eens gaan
eten.
Bij het ontwikkelen van het ego komen de keuzes, vanuit het denken.
Hoe het lichaam ook reageert, het denken regeert (tot zover mogelijk is).
Je bent bijvoorbeeld heel erg moe en ziek maar het denken zet aan om
toch maar naar het werk te gaan. Misschien uit angst om de baan te
verliezen!…
Angst en verlangen zijn het ego eigen. Uit het ego wordt een bepaald
verlangen geboren, dat tot een bepaalde actie leidt. Of we handelen
vanuit angst.
Een baby is nog volledig spontaan. Er komt geen denker aan te pas.
Denken is niet verkeerd maar wel als de spontaniteit in ons leven eronder
begint te leiden.
De denkende mens is verslaafd aan gewoonten en patronen. De computer
is daar het ultieme bewijs van (pc is product van het denken). Nu komen
we steeds meer in de greep van onze eigen schepping. Schepping vanuit
het denken.
De natuur echter is geen product van het denken en daarom is onze
verbondenheid met de natuur onze enige hoop nog op een natuurlijk en
spontaan leven.
We kunnen leren van een bloem.
We kunnen leren van de zee.
Niet als wetenschappers maar als jonge mensen. Levend.
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We leven inmiddels in een tijd van grote verslaving. Gewoonten,
patronen, beginnen steeds meer ons leven over te nemen.
Ontdek opnieuw de natuur en jouw deel eraan. Dat we kinderen van de
natuur zijn. Ontdek opnieuw de liefde in je leven, als je deze vergeten
bent, door opleiding, carrière en winstbejag.
Het hart en het lichaam kunnen geheel spontaan samenvallen, volmaakt
een zijn. Het denken kan op de achtergrond zijn werk doen, in dienst van
het grotere geheel.
Bij een normaal gezond geestelijk en lichamelijk leven, behoort geen
opeenstapeling van verslavingen.
Dood betekent einde controle
Bij de dood verlies je alle controle over je leven. De dood zal volledig het
brein vernietigen.
Maar je bent niet je brein.
Dat kun je tijdens het leven ontdekken.
Het denken en het brein zijn een. Het denken gebruikt het brein.
Soms ervaar je het wegvallen van het denken, dan is er rust en lijkt het
brein op een laag pitje te komen staan.
Misschien als je heel ziek bent, hoge koorts hebt… denk je heel weinig! Je
– het lichaam – ijlt dan vaak…Er is iets dat denkt het lichaam te zijn, dat
denken is geen waarheid op zich. Gewoon simpelweg denken. Je kunt
denken het brein te zijn maar ben je dan ook daadwerkelijk (in waarheid)
het brein?
De huidige wetenschap beweert over het algemeen dat we het brein zijn
maar niet alle wetenschappers zijn het daarover eens hoor!…
Wetenschappers verkeren over het algemeen in een kokervisie.
Onderzoeken liever dan ze echt leven. Ze analyseren liever de bloem dan
er echt van te genieten.
De wapenindustrie en de farmaceutische industrie is in handen van
handelaars en wetenschappers. En welk gevoel krijg je dan daarbij. Dat
wetenschappers echt levende mensen zijn?…
De Rooms-Katholieke Kerk werd schatrijk met het ‘redden van de ziel’. Nu
verdienen andere mensen schatten aan het ‘redden het brein’. Ook aan
de Kerk kleeft enorm veel bloed, net zoals aan de handen van de
wetenschap!…
Wanneer het denken grip ergens op krijgt, op geloof of wetenschap,
verdwijnt de liefde.
Het denken is op zich niet verkeerd, anders zou ik hier niet kunnen
schrijven. Maar we zijn niet het denken. We zijn niet het lichaam, brein.
Denken dat je het denken bent, denken dat je het brein bent maakt van
zulk denken nog geen waarheid op zich.
Stilte, leegte, niets, niemand,… vertegenwoordigt geen controle. De
zogenaamde controle van het denken kan eindigen. Niet alleen bij de
dood van het lichaam.
Beantwoord de vraag: ‘Wie ben ik?’… Zelfkennis is immer direct.
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Zelfkennis is geen opeenstapeling van kennis. Zelfkennis is reeds het
geval. ZIEN is onze natuur. DAT wat we werkelijk zijn. Vrijheid is inherent
aan ZIEN. Ja, we zijn bewustzijn en bewustzijn is niet afhankelijk van het
brein of denken. Puur bewustzijn, ligt voorbij naam en vorm. Ligt voorbij
ons zogenaamde verleden. Tijd heeft nimmer invloed gehad op DAT wat
we werkelijk zijn.
Schreeuw om aandacht?...
Waar ligt het echte verschil, als diverse mensen van zichzelf beweren
verlicht te zijn? Wat maakt het verschil?
Er zijn ook mensen die van zichzelf beweren piano te kunnen spelen en/of
te kunnen zingen maar daar zie je zeker verschil in. Sommigen zingen
misschien met hun hart maar…
Hele lieve kleine kinderen kunnen ook zo heerlijk van zichzelf overtuigd
zijn. Prachtig!…
Toen Gautama de Boeddha ontwaakte en een voorbijganger vroeg
waarom hij zo straalde, vertelde Gautama van zijn verlichting maar de
voorbijganger lachte en liep door!…
Toen Jezus vertelde van zijn eenheid met God, vonden heel veel joden
dat volkomen onaanvaardbaar!…
Toen Jiddu Krishnamurti de orde om hem heen ophief in 1929, waren
velen overtuigd dat hij overschaduwd werd door zwarte krachten.
Osho vertelde dat hij op zijn eenentwintigste levensjaar verlicht werd
maar daar vervolgens in het openbaar heel lang over zweeg. Hij zei dat ie
dan gelyncht zou worden, als ie tijdens zijn openbare talks daarover zou
spreken, er kwamen duizenden mensen op zijn lezingen af, daar in India.
Spreken over je persoonlijke verlichting is een taboe, ook binnen de kerk
kun je niet zeggen dat je gelijk bent aan God – al deed Jezus dat wel. En
daar hebben ze dan meteen een uitzondering van gemaakt. Ook de
nodige boeddhisten geloven niet dat je zomaar een boeddha kan worden,
sommigen beweren zelfs dat je daarvoor ook een man moet zijn.
Als jij van jezelf denkt verlicht te zijn, draag jij daar zelf ook de volle
100% verantwoordelijkheid voor, lijkt mij!
Je kunt dan het geloof in jou niet gaan afdwingen bij anderen. Dat maakt
juist je verlichting, ultieme zelfkennis, dubieus.
Vertel er gewoon over. Incasseer de klappen die daarop kunnen volgen.
Jezus werd erom gekruisigd. Nou, dat zou hier in Nederland wel figuurlijk
blijven.
Ik heb een tijdje heel veel zen (auto)biografieën gelezen, uit deze tijd en
van heel vroeger. Van mannen en vrouwen. Dan zie je hoeveel mensen
geworsteld hebben met het gegeven eigen verlichting, geworsteld met
zichzelf en omgeving. Sommigen kregen wel de erkenning binnen het
zenklooster die ze zochten en anderen juist niet! Ook wordt er gesproken
van satori en kensho, kleine en grote verlichting. Een mooie uitspraak
daarbij is: ‘Kleine twijfel, kleine verlichting; grote twijfel, grote
verlichting.’
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Ja, kan iemand nog wel twijfelen aan zichzelf als ie gelooft dat ie er al
volledig is? Als geloof belangrijker is dan observatie, hoe kun je dan nog
twijfelen? Dat geldt ook voor aanhangers hoor, zij die zeggen 100% te
geloven in hun verlichte leermeester.
We leren dagelijks. We leren altijd. We zijn niet alleen. Anderen kunnen
spiegels voor ons zijn.
Je bent niets
Je bent geen ervaring.
Maar de mens zelf put wel vanuit zijn ervaring.
De mens zelf is een product van tijd.
Maar DAT wat we werkelijk zijn, ligt voorbij alle tijd.
De wetenschap richt zich op het zichtbare, op wat meetbaar is.
Volgens de wetenschap is het brein god.
En het stopwoordje van de wetenschap is: Het is niet bewezen.
Maar wat ze er dan niet bij vertellen: Dat het tegendeel ook niet bewezen
is.
We zijn bewustzijn en hebben een brein maar daar begrijpt de huidige
wetenschap nog maar weinig van!
De arrogantie van de kerk in de middeleeuwen die valt nu ten deel aan de
wetenschap. Het lijkt op een nieuwe godsdienst met nieuwe priesters!…
Zelfkennis is niet afhankelijk van enig wetenschappelijk onderzoek: het is
jouw persoonlijk onderzoek die niemand kan beïnvloeden. Zelfkennis is
geen geleerdheid. Zelfkennis is direct.
Het feit dat jij aanwezig bent, vraagt om een zelfkennis die er al is. Geen
psychologie.
Nu, staat buiten het laboratorium van de wetenschap. Wetenschappelijk
onderzoek vraagt tijd. En jij bent tijdloos, eeuwig, heel. En DAT is geen
bepaalde ervaring.
Hoe heilig zijn de verlichten?
Osho zei, dat vleeseters niet verlicht kunnen worden.
Krishnamurti was ook vegetariër maar ik heb hem dat nooit horen
zeggen! Wel dat hij niet begreep dat sommige boeddhisten vlees aten. En
hij zag vlees als giftig voor het lichaam.
Sri Ramana Maharshi at ook geen dieren. En hij wordt als een van de
grootste verlichten beschouwd in non-dualistische kringen. Hij droeg
Gandhi een warm hart toe; deze was ook een vegetariër. Toch zeiden
bijvoorbeeld de Boeddha en de Christus, dat wat je mond binnen gaat je
niet onrein maakt…
Zijn verlichte mensen schrapers, geldwolven? Zijn verlichte mensen
machtswellustelingen?…
Het conflict dat opeens ontstond tussen Andrew Cohen en Poonjaji ging
over dit onderwerp: behoren verlichte mensen ook niet echt netjes te
zijn? Andrew vond van wel!…
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Ikzelf heb Gautama Boeddha altijd bewonderd om zijn grote vrede, grote
verdraagzaamheid. Hij verkondigde verdraagzaamheid naar alle levende
wezens. Een mens van grote verlichting en vrede.
Daarentegen herkende ik dat veel minder in de Christus, Jezus van
Nazareth. Toch werd hij later mijn leraar en niet Boeddha. Omdat ik
Boeddha toch te ver van mij af vond staan, om hem praktisch in alles te
kunnen volgen en dat wilde ik juist, alles doen!…
Ik geloofde immers ook dat Jezus het licht kende, dus besloot ik als
Westerling Hem te gaan volgen in de leringen tot eenheid met God!
…
Nu, heb ik alles achter me gelaten, iedere vorm van hechting. Maar niet
mijn liefde voor Jezus, de grote verlichte van Israel!…
Geloof me, zijn leer is niet makkelijk. Maar je hoeft je aan niets en
niemand te onderwerpen als zoeker, als jouw liefde groter voor je
medemens is dan je verlangen naar zelfvervulling en succes.
Jezus en Boeddha – hier als voorbeeld -, nodigden de zoeker uit tot
zelfoverstijging, het ik te vergeten. Boeddha had het over het nirvana als
doel: het uitblussen van het zelf. En Jezus bekende woorden zijn: Niet
mijn wil maar Uw wil geschiede.
Tegenwoordig (b)lijk je veel straatjongens te hebben onder de
zogenaamde non-duale verlichten. Die overal schijt aan lijken te hebben.
Was Alexander Smit ook zo’n straatjongen? Ik kende hem daarvoor niet
goed genoeg maar ik heb hem wel daadwerkelijk horen zeggen tegen
iemand die van zichzelf beweerde verlicht te zijn: Ik zou maar uitkijken
als ik jou was, want sommige mensen willen je in elkaar slaan omdat je
jezelf verlicht noemt. Mensen die hem buiten zouden opwachten? Volgens
mij reageerde de man met ogen als schoteltjes!
Goed, behoor je een soort saint te zijn, ben je anders dan niet echt
verlicht?
Oorlog & vrede
Je vindt strijd overal, ook hier op Facebook.
In gezinnen, op school, op de werkplek, enzovoorts.
Je ziet het ook in de natuur. Alles wil overleven!
Dat wat liefde is kent geen conflict maar wel het denken van de mens.
En we zijn allen denkende mensen. Dat maakt ons ook tot mens: het
denken.
Naast de wet van de sterkste heb je ook de wet van de slimste. Kan ik
slimmer dan jou zijn, als ik niet sterker dan jou ben?
‘Wie niet sterk is moet maar slim zijn.’
Maar je hebt ook de wet van de liefde. Deze laatste werd o.a. flink onder
de aandacht gebracht door Jezus, de man uit Nazareth!…
Ook de Boeddha leerde: Haat verdrijft nimmer haat.
Waren zij geen denkende mensen, Jezus en Boeddha?
Denken is net als onze instincten relatief, niet alles zaligmakend!…
Maar als liefde niet gekend wordt als onszelf, zullen het denken en de
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instincten blijven overheersen in ons leven. Dan zullen vrede en oorlog
elkaar blijven afwisselen, hier op aarde.
Maar liefde wordt ontkend door de wetenschap. Want deze gelooft slechts
in gedachten en het brein.
Er wordt bijna gegild: Je bent het brein!!
De wetenschap gelooft in wat gedachten kunnen doen met ons leven.
Daarom dat psychologen dan ook zo bezig zijn met het denken van de
mens.
Liefde bestaat niet, kan niet meer zijn dan een bepaalde gedachte, dat is
alles: zo wordt er gedacht door hen!
Daarom heb ik liefde, de volle ervaring ervan, het volledig open gaan van
het hart, altijd gezien als een soort Inwijding.
Pure liefde is geen gedachte spinsel. Al moet ik direct toegeven, dat liefde
vaak als een bepaalde theorie wordt gepresenteerd, door hen die zeggen
er in te geloven.
Ikzelf zeg erover: Liefde verzet zich nergens tegen maar liefde hecht zich
ook nergens aan. Liefde is niet van deze wereld, daarom dat de
wetenschap Het ook niet kan kennen. Het is geen materie. Al kan liefde
wel de materie beïnvloeden. Daar zijn wel voorbeelden van… maar de
wetenschap zegt dan (bijvoorbeeld) meteen: we weten niet waarom u –
toch – genezen bent.
Mensen die volledig opgeven waren door wetenschappers, vinden dan
opeens wel volledige genezing. Wetenschappers erkennen dan wel dat
iemand hersteld is maar zeggen simpelweg niet te weten waarom. Want
dan zouden ze weleens in God moeten gaan geloven en DAT is niet
wetenschappelijk, vinden zij!…
De kerk, heeft door de eeuwen heen in naam van God, ook de meest
verschrikkelijke dingen gedaan. Nu is het de zogenaamde wetenschap die
in naam van zichzelf ook de meest verschrikkelijke dingen doet. Je gelooft
het misschien niet, maar de persoon, mens Einstein is volledig
medeplichtig geweest aan het uitvinden van de atoombom, die later werd
gebruikt in de strijd tegen Japan.
Goed… pijnlijk allemaal hoe gespleten de mens kan zijn en nog!…
Natuurlijk hebben mensen vaak spijt achteraf van bepaalde daden,
gelukkig kunnen we leren!
Liefde is blijkbaar het grootste mysterie in de wereld, omdat deze zo
volledig door enorm veel mensen wordt genegeerd.
De levende liefde verandert mensen, geestelijk en lichamelijk.
En wij zijn de samenleving!
Struikelen over je emoties
Volgens mij beginnen mensen te struikelen over hun eigen emoties,
wanneer er sprake is van verzet of hechten aan.
Emoties behoren geheel gezien te worden naar wat ze werkelijk zijn, niet
meer dan emoties.
Je kunt verdriet hebben, boos zijn, afgunstig,… wat maakt het uit, als je
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ze maar ziet voor wat ze werkelijk zijn.
Ik ben niet mijn emoties.
Dat wat ik werkelijk ben, heeft geen boodschap aan gevoelens, gedachten
en lichamelijke sensaties.
Maar… vergis je niet!...
Liefde hoort bij dat wat je werkelijk bent.
Niet dat DAT afhankelijk is van liefde. Maar liefde is nu eenmaal de
eeuwige gezellin van DAT. Zoals Krishna en Radha dat zo mooi samen
uitbeelden (zie foto, gemaakt in India).
Wie bang is voor zijn eigen emoties, is niet vrij.
Maar iemand die geen liefde kent ook niet!
Wie kijkt ernaar wie?
Als jij je teen heel hard stoot en je dan al die pijn in je lichaam bewust
wordt en ook al je verdere gedachten en gevoelens, wie is dat dan
bewust?
Er is dan volgens mij geen tweeheid. Geen verzet. Maar je bent dan
eenvoudig wat is. Maar er zullen ook momenten zijn dat je wel
afstandelijk bent naar jezelf, er wel sprake is van tweeheid. Ik en mijn
ervaring.
Bij de eerste ben je een met je ervaring. Bij de tweede niet.
Ook bij seks, een orgasme is er geen sprake van tweeheid. Terwijl je voor
de seks misschien geheel in je hoofd zat en alles slechts observeerde.
Goed, volgens mij maken we dit geregeld mee: eenheid en tweeheid.
Nu kun je van die eenheidservaring een godsdienst maken. En die
ervaring van tweeheid bestempelen als een ziekte.
In beide gevallen is er sprake van een bepaalde ervaring waar we dan een
mee zijn of niet.
Sommige mensen verliezen zichzelf tijdens het drinken van een glas
water, die dan zo prachtig nat is en helder.
Dit kan allemaal nieuw lijken voor je, jezelf ergens in verliezen maar
volgens mij is dat altijd al geweest maar kan het zijn dat je dat niet
geheel echt bewust was!
Maar wie is dat alles bewust, in wie speelt dat alles zich af? Wie is
daaronder hetzelfde? Wie is de alfa en de omega? Wat komt niet en
verdwijnt niet?
Probeer deze vragen niet te beantwoorden, want je ziet dat direct of niet.
In Wie, manifesteert alles, is er beweging, terwijl wie zelf geen bepaalde
beweging is.
WIE is niets, niemand, nada. En toch ben JIJ het. Maar JIJ is niet
onderscheiden van jij. Je kunt er niet naar kijken, zoals je wel je lichaam
bewust kan zijn en je gedachten. Het is niet het denken.
Wie of wat je werkelijk bent, is reeds het geval en geheel vrij, ook al kun
je denken van niet!…
Wie, is geen ervaring.
Als een hond het water in springt en er dan weer uit komt, schudt hij in
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een keer het water van zichzelf af.
Sri Ramakrishna zei eens: Een boot ligt in het water, maar het water zit
niet in de boot.
Vergeet alle ervaringen: of dat ze nu fijn zijn of niet.
JIJ bent in het geheel geen ervaring. Je bent ook niet dood maar meer
levend dan welke ervaring ook!
Het denken is twee en kan zichzelf verliezen, de denker verliest zijn
weerstand. Maar wat jij werkelijk bent ligt voorbij het denken.
Een ervaring van non-dualiteit zegt volgens mij alles over hoe het denken
zichzelf in 1x ontdoet van stress. Als er stress opbouw is en je vlucht dan
bijvoorbeeld niet in drank of snoepen, dan lost het lichaam deze stress
zelf op!...
Onvoorwaardelijke vrijheid
Omdat we aan onszelf twijfelen, hier en nu, dat we voldoende hebben aan
het moment zelf, vluchten we in van alles.
Technieken, mantra’s, gebed,…
Iedere poging om er te zijn is gedoemd te mislukken omdat je er al bent,
dus de poging houdt altijd een bepaald resultaat in en die komen en
gaan.
Met iedere poging ontken je jezelf. Het is zo simpel maar het wordt niet
GEZIEN.
Is bijvoorbeeld bewuste meditatie of gebed slecht? Nee, natuurlijk niet,
sommige mensen danken hun leven eraan. Maar het is niet het
ANTWOORD.
Waarom met minder genoegen nemen?
Waarom in een drukke stad gaan wonen als je ook heerlijk aan het strand
of aan het rand van een bos kan wonen?…
Waarom werken we meer dan nodig is?
Waarom vinden we een slavenmentaliteit zo normaal?
Je uitleven bijvoorbeeld tijdens een voetbalwedstrijd, zegt niet dat je
werkelijk vrij bent.
Ayahuasca gebruiken zegt ook niet dat je vrij bent.
Stelen, liegen, bedriegen,… zegt ook niet dat je vrij bent.
Je bent niet je ervaring.
Knal!….
Want dat betekent dat er niets te doen valt. Want doen staat volgens mij
altijd in relatie met een of andere ervaring.
Je hoeft nergens naar op zoek te gaan.
Gewaarzijn is reeds het geval, omdat JIJ reeds het geval bent.
Mindfulness (of welke meditatietechniek ook) lijkt op vrijen met een
condoom terwijl dat helemaal niet hoeft.
Ik zeg niet dat iets niet mag of moet maar waar zijn we toch in
hemelsnaam mee bezig als we het hebben over onvoorwaardelijke
vrijheid?
….
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God is geen psycholoog
Door de eeuwen heen heeft God altijd radicaal gesproken, door mensen.
Zij die hem hebben gerealiseerd.
Jezus als voorbeeld hier, was niet bepaald een watje. Hij was zelfs bereid
om ervoor te sterven, niet door geweld maar hij ging de confrontatie niet
uit de weg met de geestelijke machthebbers.
Ook Socrates was radicaal, hield voet bij stuk!
Toen mensen met Alexander Smit wilden praatten over zijn behavior,
over de gevolgen daarvan, sommige mensen voelden zich gekwetst door
hem, zei hij dat ie geen psycholoog was.
Tegenwoordig probeert men verlichting en psychologie te combineren. Op
die manier krijgt het ego zijn kans om door psychotherapeuten
zeggingsschap te krijgen over de radicale weg!
Als Jiddu Krishnamurti spreekt over, dat de Waarheid een land zonder
paden is, is hij radicaal.
Dat psychologie zijn eigen betekenis heeft, is een feit. Maar dat heeft een
goeie bakker ook voor mensen, nietwaar? Ik ben blij met een goeie
bakker om de hoek!… En wat dacht je van een tandarts?… Zij kunnen ons
als mensen grote diensten bewijzen maar het heeft alleen niets met de
radicale weg te maken!
Een psycholoog richt zich op de gedachten en het gedrag van mensen.
God richt zich direct op de ziel, is deze ziel zelf. DAT wat eeuwig is en
onbeperkt, denkt niet na over wat mensen willen en niet willen.
Liefde laat zich niet manipuleren, niet door wetenschap, niet door
geleerdheid, niet door geld, niet door tijd, niet door begeerten, e.d..
Ik ben niet tegen psychologen en psychiaters maar het zijn geen radicale
leermeesters. Ze houden teveel rekening met hun
patiënt/cliënt/hulpvrager. Ook houden zij rekening met wat de
maatschappij van hen vraagt. En bijvoorbeeld, de Sovjet Unie gebruikte
psychiaters.
Radicale leermeesters hebben nimmer een boodschap gehad aan politiek
en de massa. Zij richten zich op het individu.
Het kan zijn dat jij loopt bij een leraar en een psycholoog. Dat gebeurt
vast wel. Maar wat zal het je echt brengen?… Van alles wat? Van alles een
beetje?
Ik vraag be-zoekers niet meteen of dat ze ook bij een geestelijke
hulpverlener lopen! Dat ze medicijnen gebruiken. En dergelijke. Maar… je
kunt hier niet omheen. Ook een psychotherapeut zou belangstelling
kunnen tonen, van wat een hulpzoeker allemaal doet, wat zijn geluk
betreft.
Gelukzoekers proberen vaak van alles uit: drugs, yoga, medicijnen,
therapie, meditatie, gebed,… Gelukzoekers beschikken vaak over een
behoorlijk egocentrisch gedrag. En waarom zou je als geestelijk leraar
daar rekening moeten houden, met alle wensen van deze gelukzoekers?
Geld speelt vaak een rol dan, dat doet vaak water bij de wijn. Maar welke
(opr)echte leermeester is nou geïnteresseerd in iemands geld? Is iemands
verlichting, radicale doorbraak, niet de grootste beloning? … Volgens mij
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wilde Sri Nisargadatta van niemand geld zien. Jezus ook niet. Boeddha
ook niet. Jiddu Krishnamurti niet. Sri Ramana Maharshi niet.
Maar tegenwoordig wordt alles als een kunstje gezien of tot gemaakt. Van
alles wordt een bepaalde therapie gemaakt en daar valt natuurlijk geld
aan te verdienen, nietwaar?
No-Enligthenment…
Ieder beeld van verlichting klopt volgens mij niet.
Omdat het denken er simpelweg niets mee te maken heeft.
Het denken heeft misschien verstand van geld verdienen en mensen
onder druk zetten,…
Het denken kan oneindig veel kennis tot zich nemen.
Het denken kan fouten maken en herstellen.
Het denken kan beweren wat liefde is maar is het zelf niet.
Jiddu Krishnamurti beweerde dat je vrij kan zijn van conditionering. Vrij
van het verleden. Vrij van het bekende.
Hij sprak ook over Het, het heilige. Iets wat niet van deze wereld is. De
mens kan in aanraking komen met Het of is het net andersom? Als je in
aanraking komt met Het, zul je dat vanzelfsprekend weten. Mits je
gevoelig bent natuurlijk. Niet iedereen heeft oog voor schoonheid,
zogezegd.
Maar is Het verlichting, de aanraking daarmee? Of het verliezen van al je
conditionering? Zonder verleden ben je helder, gevoelig voor wat is.
Maar het lezen en bestuderen van K’s werk, kan ook leiden tot bepaalde
beeldvorming van wat verlichting zou moeten zijn, nietwaar?
Dat geldt ook als je boeken leest als, de Bijbel, Een cursus in wonderen,
de Koran, de Bhagavad Gita, de Upanishads,…
Misschien denken we alleen maar te weten wat verlichting is of zou
moeten zijn.
Had de Boeddha gelijk, toen hij beweerde wat verlichting was (is)?
En kun je wel verlicht worden? Of was het leven van de Boeddha niet
meer dan een bepaald kunstje (innerlijke en uiterlijk)? Zeg maar: je
verlicht gedragen!…
Sri Ramana Maharshi zei, dat ieder wezen naar geluk zoekt. Als dat zo is,
is verlichting dan het ultieme geluk?
Sport kan jou beter doen voelen, drugs en alcohol ook, en lekker eten en
snoep, seks, succes, bezit,… Maar dan ben je ergens van afhankelijk, is
het niet?
De ultieme verlichting zou ‘m dan kunnen zitten in, niets. Iets wat geen
afhankelijkheid vertegenwoordigt. Een soort niet-iets. Het is er wel maar
je kunt je er niet aan hechten.
Misschien is dat dan bewustzijn. Zelfs wetenschappers kunnen niet echt
zeggen wat het is.
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Ze denken dat het brein met bewustzijn te maken heeft. Dat als je dood
bent (je brein) dat er ook geen sprake meer zal zijn van bewustzijn.
Maar zogenaamde guru’s, leraren, spirituele leermeesters,… beweren dat
je bewustzijn bent. Maar hoe kom je daar dan achter?
Je kunt natuurlijk wel gaan geloven dat je bewustzijn bent maar dat is
dan niet meer dan een geloof!…
Volgens mij is verlichting niet iets wat buiten jou ligt, wat je nog moet
bereiken.
Als bewustzijn zelf ook absolute vrijheid vertegenwoordigt, geluk, dan
kijken we er blijkbaar over heen, als we van nature bewustzijn zijn.
Als zelfkennis verlichting vertegenwoordigt moet deze zelfkennis volledig
radicaal zijn, buiten tijd. Anders bestaat er toch een weg, en ligt
verlichting blijkbaar toch buiten onszelf. We zijn DAT.
Het is een feit dat duisternis hoelang deze ook aanwezig is in een fractie
van een seconde zal verdwijnen bij licht.
Betekent het begrip guru niet: verdrijver van duisternis? Of verdrijver van
onwetendheid?
Het is ook een feit dat we dingen over het hoofd kunnen zien, die pal voor
ons liggen.
Geen verlichting buiten onszelf, lijkt me!

Wetenschap en liefde
Tijdens de bijeenkomst in waarheid, op een zondagmiddag te
Bloemendaal. Werd er ook door een deelnemer op een wetenschappelijke
manier beschreven hoe wij ervaren, zien.
Maar ik reageerde met: dat dat weer een vorm is van godsdienst. Na de
kerk is nu de wetenschap die jou vertelt hoe je moet ervaren.
Je ervaart niet de schoonheid van een bloem door deze te analyseren,
toch?
Ook krijg je geen verstand van vrouwen door porno te kijken! (Ook deze
wereld van het internet is een uitvinding van wetenschap, laten we dat
niet vergeten, net als plastic trouwens.)
Goed, als je een vrouw (of man!) echt wil leren kennen, zul je haar
gewoon behoren te ontmoeten en echt bereid zijn te onderzoeken,
overeenkomstig wat is, zoals het is. En dat vraagt een fijngevoeligheid,
die wetenschappers over het algemeen vaak simpelweg missen, omdat zij
liever in hun hoofd zitten, nietwaar?
De natuur leer je echt niet kennen vanuit een biologie-boek of in een
laboratorium. Wij mensen zijn zelf uit de natuur ontstaan. Dat
wetenschappers graag de natuur nabootsen maakt hen nog niet alles
zaligmakend.
Verlichting is ook een verwijzing naar vertrouwen in het leven. Zoals zen
mooi formuleert: ‘Het buitengewone, ligt in het gewone.’
Verlichting gaat over direct gewaarzijn.
Krishnamurti omschreef een religieuze geest, als een geest die gericht is
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op feiten.
Hoe kun je de natuur echt leren kennen?
Wetenschap is leuk, als extraatje. Om wat kennis te hebben over het een
en ander maar wetenschap is geen liefde.
Liefde zelf kan alleen hier en nu door jezelf ervaren worden.
Liefde vraagt ruimte, niets.
Het denken schept niet niets.
Kennis is geen liefde, ook al vraagt het kennis dit stuk hier te lezen en te
schrijven.
Liefde kan gebruik maken van ons brein. Maar het ego ook.
Het brein reageert op liefde zoals een bloem op zonlicht.
Ontmoeten we elkaar overeenkomstig het beeld wat we van elkaar
hebben of rechtstreeks? Alleen liefde verzet zich niet tegen wat is.
Psychologie en verlichting
Bestaat die?
Nee.
Wel de psychologie van je beter – gaan – voelen.
De enige ware psychologische revolutie is dat je voorbij gedachten,
voelen en lichaam gaat maar psychologie gaat juist over gedachten en
gedrag!
Ik zeg: laat dat allemaal nu los!
Hoe?
Door eenvoudig en consequent nee tegen alles te zeggen wat zich
manifesteert en jouw aandacht probeert vast te houden in de vorm van,
door gehechtheid/identificatie.
JIJ bent al volledig, je bent er al. Twijfel daar geen seconde aan!
Niet in worden ligt het antwoord maar in zijn en zijn kan niet aangeleerd
worden, dan is het hoogstens iets. Maar JIJ bent niet iets. Zijn is geen
iets. Maar onbeperkte aanwezig zijn.
Black Advaita
Klinkt lekker stoer maar zo is het hier niet bedoeld.
Advaita volgens de Indiase overlevering richt zich op het zelf dat gelijk is
aan God. Dit zelf is niet van deze wereld.
Binnen de Indiase Advaita is bijvoorbeeld de Bhagavad Gita een
belangrijk boek. Een boek dat volgens mij helemaal niet te sprake komt
binnen de Advaita hier in het Westen, ook wel de Neo-Advaita genoemd.
Daarin staat bijvoorbeeld:
‘De wijzen bereiken de onvergankelijke, eeuwige
staat wanneer zij, bevrijd van hoogmoed en misleiding, hun liefde voor de
zintuiglijke dingen overwonnen hebben; wanneer zij door afstand te doen
van begeerte en door hun blik vast op het Zelf te
richten, niet meer heen en weer worden geslingerd
door de elkaar tegengestelde gewaarwordingen, zoals vreugde en smart.’
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(Internet: http://www.arsfloreat.nl/documents/Gita.pdf)
Volgens mij lijkt de Neo-Advaita daarentegen op een pretpakket: je kunt
doen waar je zin in hebt. Alles is God. God is alles.
Volgens mij ontstijg je met deze redenatie niet de wereld. Als alles alles
is.
Als klei de wereld is en alles van klei is, dan is iedere vorm klei. Alles is
gelijk aan alles, niet waar?
Maar is het zelf de wereld, die we waarnemen?
Is de wereld uit het zelf ontstaan?
Of is de wereld eenvoudig de wereld en is dat dan ook altijd zo geweest.
Materie of energie heeft in werkelijkheid nimmer echt een begin gehad.
Slechts vormen van energie komen en verdwijnen. Schepping na
schepping na schepping. … Dood na dood na dood… In andere worden: er
bestaat enkel verandering.
Maar God, het zelf, is niet van deze wereld, zoals de ruimte in een
aardewerk niet van klei is.
Maar… als er wordt beweerd dat God alles is en alles God, dan ben je wat
je waarneemt. Zoals de denker en de gedachte, gewoon enkel het denken
zijn, hetzelfde. De denker is enkel een bepaalde som van gedachten. Dus
de denker is geen bestaande realiteit naast het denken of de gedachte.
Maar het zelf daarentegen wel, is geen onderdeel van de wereld, geen
onderdeel van wat we waarnemen.
Als je God niet hebt gerealiseerd, kun je heel makkelijk in de illusie
verkeren dat de denker het zelf is. Je kunt je dan ook wegdenken uit deze
wereld en er toch een mee zijn. Dat kan theorie of filosofie met jou doen,
beste!
Het ware zelf is echter volkomen uniek. En niet van deze wereld.
Niet uniek omdat ieder zelf anders is dan het zelf van een ander. Maar
uniek omdat de wereld het niet kent, niet kan kennen.
Alleen JIJ bent JIJ. En er is maar een JIJ: IK. En IK kan enkel IK zeggen!
De aardewerken geven de illusie van diversiteit wat de ruimtes in de
aardewerken, maar er is in werkelijkheid maar een ruimte. De innerlijke
ruimte is een illusie. Er beslaat helemaal geen innerlijke en uiterlijk
ruimte. Of grote en kleine ruimtes. Niets is niets. En DAT ben jij.
Black Advaita is geen product uit de verlichting van iemand maar uit het
denken van iemand. En stimuleert dus ook het ego. Het ego dat denkt dat
ie het zelf is.
Ik beweer hier zeker niet een specialist te zijn van de Advaita Vedanta of
alles echt te weten over de zogenaamde Neo-Advaita. Trouwens de
Westerse kan in principe heel goed lijken op de Indiase maar dan zonder
al die hocus pocus, van de traditie.
Twee stoelen van waarheid
Gisteren hielden we een bijeenkomst in waarheid. Hier iets wat we
uitvoerig bespraken:
Twee stoelen van waarheid.
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De ene stoel: alle shit dat je heel goed van jezelf kent. Je praat erover als
een buitenstaander maar dat levert je blijkbaar niets op, want de
volgende keer praat je er weer over! Jij bent de grote deskundige van je
persoonlijke shit, zoals haat, jaloersie en afgunst. Je zegt dat dat eigenlijk
niet klopt maar ondanks dat verandert er niets!…
Ondanks al je deskundigheid over dat onderwerp: afgunst!
Nu zeg ik, hoe kan dat?
En hoe weet jij dat er iets niet klopt aan jezelf?
Want als alles zwart is weet niemand wat zwart is. Dan moet je ook weten
wat niet zwart is. Dus er is wijsheid, inzicht of hoe je het ook noemen
wilt.
Wit staat tegenover zwart, nietwaar?
Als je haat, is dat een feit.
En als je je haat bewust bent is dat ook een feit.
Dat zijn dan de twee stoelen van waarheid.
Mijn vraag vervolgens was: hoe komt het dat we zo halsstarrig op die ene
stoel blijven zitten: de stoel van afgunst e.d.?
Waarom gaan we niet in die andere stoel zitten die er ook is? Die we ook
zijn!
Waarom zijn we zo gehecht aan dat wat we eigenlijk niet willen zijn?
Mogelijk om dat we denken dat we dat zijn! Dat we niet kunnen
veranderen!…
Toch kijken naar onszelf vanuit iets wat niet zeg maar zwart is. Anders
kon je het niet waarnemen en was je het enkel, geheel en al onbewust.
Maar… jouw visie verraad een andere natuur, niet waar?
Die andere stoel ben je ook en die stoel is vrij van welke shit ook.
Waarom kies je niet voor deze vrijheid als deze ook besloten ligt in jou?
…
Goed, een gedeelte uit deze samenkomst.
DAT
Tat Tvam Asi, Sanskriet voor Gij zijt Dat, de ultieme werkelijkheid.
Maar hoe realiseert de vis het water waarin hij al zijn hele leven zwemt,
hij weet immers niet beter. Het water lijkt een te zijn met hem en net
andersom. Maar het water zal er ook zijn als hij er niet meer is. De dood
is dan daarbij een belangrijke invalshoek.
Maar de vis denkt dan ik ben dit lichaam, deze vis.
Ziet zichzelf niet als het water dan.
Maar… kon de vis bestaan zonder water? Dankt niet al het leven in de zee
zijn bestaan juist aan de zee zelf? Toch helpt deze redenatie maar
gedeeltelijk: de vis zal zich blijven identificeren met het vissen-lichaam.
Maar wat nu als geheel spontaan het bewustzijn zich opeens begint uit te
breiden tot in zijn oneindigheid: geen ik-bewustzijn maar bewustzijn zelf.
In werkelijkheid is er geen uitbreiding maar valt de beperking gewoon
weg.
Zoals bij een ruimte in een kruik, de beperking daarvan wordt opgeheven
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bij het breken van de kruik, maar in werkelijkheid is er maar Een ruimte.
Als de vis dan weer naar zichzelf kijkt als vis, weet het beter, dat dat de
illusie is! ‘Ik ben helemaal niet die vis.’ Maar de vis blijft wel, ondanks
deze hogere wetenschap!
Ja, je bent er al. DAT ben jij.
De natuurlijke staat
Een leven zonder zelfcensuur, bestaat dat?
De bloem bloemt en de mens menst?
Heeft een bloem zelfcensuur?
Heeft een bloem een ego?
Wat doet trouwens zelfcensuur met ons?
Het zegt wat wel mag en niet mag.
Je wilt bijvoorbeeld lekker roomijs eten maar jouw ego zorgt ervoor dat je
dat dan niet doet.
Een jong kind zou gewoon roomijs eten.
Ook een jong kind heeft hersenen maar zijn ego is blijkbaar zo klein, dat
het nog nauwelijks invloed heeft.
Het kind heeft zich blijkbaar nog nergens aan gehecht: aan bepaalde
gedachten.
Het heeft wel gedachten maar er is niemand die beweert er iets of niets
mee te moeten doen.
Volwassen mensen hechten waarde aan bepaalde gedachten en
gevoelens. Proberen misschien zelfs bepaalde gedachten en gevoelens te
beheersen. Het ego is niets anders dan deze beheersing: want wie
beheerst wie?
DAT wat we werkelijk zijn, kent geen invloed, zoals het ego.
Maar kent of heeft wel liefde als eeuwige metgezel.
DAT is misschien niets maar geen niets zonder licht en vrede.
DAT is te vergelijken met een grot waarin een licht brandt.
In deze grot wordt dan een mens geboren.
De mens is niet dat licht of de grot.
Maar de grot en het licht zal nimmer de mens in wording belemmeren.
Het is iets in de mens zelf, dat dwars gaat zitten.
Ook al is het ego er opeens en ontwikkelt het, toch wil dat nog niet
zeggen dat je dat echt bent.
Waarom zou de mens zichzelf ongelukkig maken of ongelukkig zijn als dat
niet hoeft?
Maar wie of wat kent de weg?…
Kent de bloem de weg of gaat ie simpelweg de weg?
Kent iets in de natuur de weg?
Wij, als mensen denken de weg te kennen. Maar komen over het
algemeen niet verder dan dubieuze rituelen, geloofssystemen,
medicijnen, drugs gebruik en psychotherapieën. Misschien zijn we er wat
gelukkiger door maar echt?
We denken iemand te zijn, iemand die iets doen moet.
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Het ego zal ons nimmer toestaan Niemand te zijn.
Niemand geeft ruimte aan wat is, zoals het is.
‘Niemand is volmaakt, wees dus niemand.’
Mindfuck
Is alles wat niet redelijkerwijs waar is of waar kan zijn maar wel als
waarheid gretig wordt geslikt.
Maar je hebt natuurlijk ook iemands oprechtheid en onwetendheid, en
goed gelovigheid.
Een zieke geest (mind) is niet oprecht maar denkt dat hoogstens wel te
zijn.
Drugs en/of drankmisbruik doet er vaak nog een schepje bovenop. Het
brein dat dan ook verder de vernieling in wordt geholpen, nietwaar?
Voldoende beweging, genoeg gezond eten, rust en stilte,… kunnen
wonderen bewerkstelligen in een simpel maar verstoord leven.
Er was mindfuck toen mensen Jezus, Socrates,… tot de dood
veroordeelden.
Er was mindfuck toen Sheela het voor het zeggen kreeg in de commune
in Amerika.
Binnen het boeddhisme is waarheid heel belangrijk. Liegen wordt dan ook
gezien als een ernstige misstap! Het gaat daar immers om de geest te
zuiveren.
Tegenwoordig heb je veel nepnieuws. De geest bewust beïnvloeden door
leugens en onzin. Leugens verkopen tot dat je betrapt wordt…
Laat waarheid zich ook ‘betrappen’?
Ik denk het wel.
Opeens zie je iets echt, dringt iets echt tot je door. Zoals die bril op je
neus die je aan het zoeken was. Of begin je je ouders te waarderen.
Goochelaars (magicians) of mentalisten kunnen er wat van. Je echt van
alles laten geloven, terwijl het toch in werkelijkheid anders is!
Heerlijk om naar te kijken!…
Doet een guru dat ook?
Kan natuurlijk. Sommige guru’s varen er wel bij.
Enkel alleen wanneer we integer zijn, kunnen we voorbij mindfuck gaan.
Jouw eigen transparantheid is een uitnodiging om anderen dat ook te
laten zijn. Maar sommige mensen zijn daarbij alleen maar ordinair.
Zelfkennis is het tegengif aangaande mindfuck.
Zelfkennis is geen proces of bepaalde scholing. Maar het simpelweg
onderkennen wie je werkelijk bent.
Kennis is beperkt
Er is altijd meer te weten, dus kun je door kennis niet alles omvatten.
Je brein weet niet alles, je denken blijft beperkt, hoe vaak het zich ook
weet te verbeteren!
Dus door kennis kun je niet het onbeperkte omvatten.
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Zo… dan komen we weer bij Niets uit.
Doe geen moeite, je ‘weet’ al.
JIJ bent het Onbeperkte.
DAT ben jij.
Kennis geeft geen vrijheid. Kennis is makkelijk, praktisch.
Hecht je dus niet aan kennis.
Je bent niet het brein, je hebt een brein.
Je hebt geen bewustzijn, je bent bewustzijn.
Shit, Alexander!
Goh, die man kende ik helemaal niet. Ik wist helemaal niet dat hij een
rijzende ster was aan de advaita-hemel, toen ik hem spontaan ontmoette
begin jaren tachtig in het spiritueel centrum De Kosmos te Amsterdam.
Ik haalde uit, naar iemand die een lezing hield in een klein zaaltje. En dat
vond Alexander wel aardig, hij zat of stond iets achter mij. En dat vond ik
ook wel aardig, zijn reactie op mij.
We zijn samen toen wat gaan drinken in het theehuis daar in dat
centrum. Hij praatte toen over zijn spirituele werk en zijn reizen naar
India. Gaf me zijn postbusnummer, voor mogelijk verder contact. We
hadden relax contact.
Later ben ik hem weleens gaan bezoeken, tijdens een satsang in Baarn
(huis van Rama Polderman). Ik kwam nogal laat binnen en ze waren al
begonnen, de zaal was bomvol. We spraken elkaar niet.
Later sprak ik een vrouwelijke volgeling van Andrew Cohen, charmante
dame, met een kaalgeschoren hoofd. Ze vertelde over Alexander, hoe
onmogelijk hij kon zijn. Echt een klootzak kon zijn en dat zij nu gelukkig
was bij Andrew. En die verhalen kreeg ik meer te horen, hier en daar!...
Toen ik hem toen zag op die satsang, vond ik hem niet lijken op die man
die ik sprak in het theehuis!…
Maar was ikzelf dan geen klootzak en bleek Andrew niet door de mand te
vallen, als een nog veel grotere klootzak?
Sommige mensen die beweren geen klootzak te (kunnen) zijn, zijn dat
misschien achter de gordijnen, zodat niemand het ziet! Misschien zijn ze
een enorme klootzak thuis of op het werk.
Ik zie nu hoe Alexander Smit geromantiseerd wordt, vooral door mensen
die hem niet echt hebben gekend.
Misschien wisten bepaalde mensen alleen maar de zachtaardige kant van
hem op te roepen, dat kan natuurlijk.
Eervorig jaar werd ik en Chandra nog beoordeeld door PK, toen hij
geïnterviewd werd door Lilian Ferru:
LF: ‘Wat was voor jou het allermooiste gesprek wat je ooit hebt gevoerd,
wat het meeste indruk op je heeft gemaakt?’
PK: ‘Ja, dat is eigenlijk, een recent gesprek’… ‘van twee mensen die
getrouwd zijn: Nathan en Chandra’ …
Patrick Kicken is blijkbaar dan iemand die zoiets zelf heeft weten op te
roepen!... Zo zie ik dat dan vooral, eerlijk gezegd. Want ik zet gerust
81

mensen mijn huis uit, bij een bijeenkomst in waarheid.
Gelukkig maar dat je binnen advaita best een 'klootzak' mag zijn!...
Bedankt weer voor jullie aandacht hier.
Niets en de verlichting!...
Als je iedere innerlijke en uiterlijke ervaring vaarwel zegt, je nergens aan
hecht, wat dan? Ja, dan zal niet opeens je ervaringswereld stoppen maar
je identificeert je er niet langer mee! Dan wordt vanzelf het subject
belangrijker dan het object.
Niets geeft ruimte aan alles. En als alles gaat stromen, voel jij je als mens
beslist beter. Als je je van kruin tot teen vrij gaat voelen, zal je als mens
gaan zingen.
Je goed voelen, je vrij voelen, is menselijk heel belangrijk en ik noem dat
de verlichting en niet het Niets. Toch gaat niets daaraan vooraf.
Aan de ene kant gaat het erom dat je je vrij zijn accepteert door je
nergens meer aan te hechten, aan geen enkele ervaring. Zodat juist
ervaringen worden zoals ze zijn. De innerlijke rivier dat leven heet zal dan
gaan stromen tot ieders glorie.
Verlichting kent dus geen weg. Het is juist je identificatie loslaten met alle
gedachten, gevoelens en lichamelijke perceptie. Geen geknutsel meer…
Verlangens en angsten zorgen ervoor dat we onze identificaties belangrijk
vinden.
Dat (verlangens en angsten) lijkt de grote onderstroom te zijn van alles,…
Maar als je werkelijk niets bent en dat ben je ook maar dat ben je
vergeten, ga je weer ruimte geven aan alles, dan behalve aan dat
waarmee je je geïdentificeerd hebt. Nogmaals: niets geeft ruimte aan
alles.
Niets staat eigenlijk los van je persoonlijke verlichting maar menselijk
gesproken snakken we naar verlichting!
Toch zal je eerst al je zogenaamde verlichtingsmethodes behoren op te
geven.
Bereid te zijn geheel voor het subject te gaan, in vrede.
Niemand heeft interesse in het filmdoek maar enkel in de film.
Toch is er zonder filmdoek geen film om te zien.
Niets blijft bovenal het belangrijkste en verlichting is zijn vrucht.
Bijeenkomst in Waarheid?
Welke waarheid? En wie of wat bepaalt dat?…
De waarheid dat jij er al bent. Dat je daar niets voor hoeft te doen. Dat is
geen mening maar een feit.
Ben je er dan niet. Zo niet, wie zegt dat dan?
En moet je er dan steeds iets aan doen, om er te zijn of ben je er gewoon
ook al doe je daar helemaal niets aan?
Hier gaan we dan dieper op in.
Bij een Satsang, staat een leraar centraal. Hij/zij trekt de aandacht. Niet
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tot vermaak van de andere aanwezigen. Niet om zich te verrijken aan
anderen. Maar als voertuig van inzicht en liefde. Geen occult medium
maar iemand die gerealiseerd is. Ook al heeft ie daarvan geen bul.
Sommige leraren wel, die zeggen dan een schriftelijke verklaring te
hebben van hun meester. Dat is natuurlijke een prachtige springplank en
zulke leraren trekken dan ook vaak volle zalen maar ik zou daaraan geen
of weinig waarde hechten!
Toen Jezus sprak, sprak hij met autoriteit en niet omdat hij deze had
gekregen uit de kring van Schriftgeleerden en Joodse gezaghebbers!
Toen Ramana Maharshi sprak, had ie ook geen bul, helemaal niets van
dat!… En toch wordt hij heden gezien als een van de grootste leraren
aangaande non-dualiteit, nietwaar?
Als je een Satsang bezoekt, is het belangrijk oprecht te zijn. En de
bereidheid te hebben eerst echt goed te luisteren.
Sommige be-zoekers beweren niets te weten, niet gerealiseerd te zijn
maar hebben wel vaak dan de grootste praatjes over wat dan verlichting
is. Niet doen dus!…
‘De Waarheid is niet het probleem maar je mening erover,’ zegt Zen.
Precies! Je bent er al. Maar besef je dat wel werkelijk, of ben je die
persoon die zijn bril zoekt terwijl die bril simpelweg op je neus zit?
‘De Waarheid is een land zonder paden,’ sprak Jiddu Krishnamurti. Een
man die gezag ontving uit de kringen van de Theosofie maar later van dat
gezag geheel afzag!… Bent u dan niet de Christus?, vroeg iemand hem.
Wat maakt het uit wat ik zeg, zei K, want als iemand anders zegt dat ik
het niet ben, wie zal u dan moeten geloven?
Tijdens een samenkomst in Waarheid, staat iedereen er alleen voor. En
dat is alleen maar goed, want de Waarheid is geheel ongevoelig voor
aantallen, papiertjes, uiterlijk, geld, opsmuk,…
Heb je liefde voor de Waarheid of niet?
Vrijheid
Is dat niet volgens sommige zoekers de hoogste verlichting?
Je geheel en al innerlijk vrij te voelen?
Een staat van zijn waarin je je zelfs vrij voelt, als je naar je werk moet of
een afspraak hebt met je schoonmoeder.
Je je geen zorgen meer maakt ergens over. Dat het leven vrij door jou
stroomt! Dat je geen nee zegt. Dat je van kruin tot teen vrij bent.
Je rechtstreeks bent. Dat je niemand uit de weg gaat. Dat je jezelf bent,
zonder te overdrijven!
Sommige mensen voelen zich niet eens vrij, als ze rijk zijn en over alles
kunnen beschikken, nietwaar?
Je kunt je vrij voelen, als een Sri Nisargadatta, werkende ooit in een
sigarettenwinkeltje!… Daar boven dat winkeltje ontmoette hij mensen van
over de hele wereld, zoals vanuit Nederland: Douwe Tiemersma en
Alexander Smit.
Was Osho vrijer met al zijn rijkdom in Oregon? Met van over de hele
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wereld camera’s op hem gericht?… Misschien leefden zijn sannyasins in
die waan!… Osho was en bleef ondanks alles gewoon een mens. Bij het
einde van zijn leven onderstreepte hij dan ook de zen wijsheid!
Vrijheid is niet te koop. Al kun je met geld wel de nodige menselijke
problemen wegkopen
Ons werkelijke probleem is niet uiterlijk, zoals Jiddu Krishnamurti ook zei:
De ware revolutie is innerlijk.
Liefde
Naast God mogelijk het meest misbruikte woord om sektes te leiden en
met workshops, lezingen en cursussen geld te verdienen.
Je hebt volgens mij persoonlijke liefde: dan heb jij er zelf baat bij om iets
of iemand lief te hebben.
Misschien ben je heel aardig tegen je eigen kinderen, alleen maar omdat
ze van jou zijn. En ben je gereserveerd naar andermans kinderen, niet uit
jouw familie of stam.
Gun je eigen alles en vreemden niets!
Onpersoonlijke liefde: dan schijn je net als de zon voor iedereen. Dan ben
je niet alleen eerlijk naar eigen maar naar iedereen.
Hoe realiseren, verwerkelijken we onpersoonlijke liefde?
Ik denk zelf als je in diepe duisternis verkeert en je afgescheiden voelt
van alles en iedereen. Je absoluut niet geliefd voelt, zelfs niet door jezelf.
Dan plotseling breekt er in die diepe duisternis het licht door, warmte,
liefde! Niet omdat je ook maar iets goeds wist te doen. Niet omdat je ook
maar iets wist over dat licht. Liefde komt dan jouw leven binnen, als pure
genade. Je wordt aangeraakt door iets dan oneindig veel sterker is dan de
grootste duisternis. Opdat moment voel je je geheel geaccepteerd en
genezen, van je diepste wonden!…
Je kreeg het om niet en je zult het om niet weer doorgeven! Dat’s alles!
Liefde is niet goedkoop of te koop.
Liefde is het allerhoogste geschenk in ons leven maar dat moet je dan wel
ervaren.
Doen waar jezelf zin in hebt?
Heeft niets te maken met liefde en inzicht maar met impulsen, impulsief
gedrag. ‘Ik vind een biefstuk lekker dus dat eet ik dan ook!’ … ‘Jouw kop
staat me niet aan, dus als je niet uitkijkt krijg je een knal voor je kop.’ …
‘Ik haat kleurlingen en buitenlanders, dus…’ Et cetera. En al deze
impulsieve mensen zijn gewoon zichzelf maar wat koop je er voor als
samenleving?
Sommige mensen beweren dat alles, alles is en daarom dus OK. Dat we
het brein zijn, dat we het product daarvan zijn!...
Maar wat is dan puur bewustzijn wat door de eeuwen heen verkondigd
wordt, door bekende en minder bekende spirituele leraren?
Heb je een brein of ben je het? Ben je de wereld of ben je wel in de
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wereld en er niet van?
God of bewustzijn zelf is dat wat onbezoedeld is. Niet aangeraakt door de
wereld, door dood en tijd.
God laat sporen achter in ons brein. Zoals de zon dat doet met de aarde
maar niet de aarde zelf is.
Er is meer dan impulsief zijn.
Kinderen die niet leren stil te staan, bij bijvoorbeeld het oversteken,… Je
hond vraagt diezelfde aandacht. Impulsief gedrag kan grote schade
veroorzaken, is het niet?
Ik ben niet tegen spontaniteit maar zonder liefde en inzicht wordt de
samenleving er niet beter door.
Natuurlijk hoort spontaniteit bij ons leven.
Sommige mensen beweren van niet, en willen alles onderwerpen aan het
denken.
Jezus zei hierover tegen de Schriftgeleerden: De Sabbat is er voor de
mensen en de mensen niet voor de Sabbat.
De Schriftgeleerden zeiden tegen hem dat ie niet mocht genezen op die
bijzondere rustdag (Sabbat).
Hij was dus niet tegen de Sabbat!...
Hij zonderde zich vaak af, om in stilte te zijn met God. Heel veel leraren
deden en doen dat. Even een stapje terug!...
Vergeet niet wat je werkelijk bent.
Advaita Plus
Binnen het christendom, binnen het christelijke geloof, heeft zen toegang
gekregen, jaren geleden. Er zijn bijvoorbeeld priesters die in de leer
gingen en zelf zen-meditatie gingen onderrichten.
Gebed en meditatie kunnen blijkbaar prima naast elkaar bestaan,
zogezegd.
Advaita, zoals ik die ken, gaat over niets. Zen ook maar raadt toch nog
meditatie aan, nietwaar?
Advaita is in mijn ogen wat radicaler. Je bent er al en daar valt verder
niets aan te doen.
Nog voor dat je aan God denkt en/of mediteren, ben jij er al.
Ik Ben.
Zoals God tegen Mozes sprak: Ik Ben die Ik Ben.
Ook Jezus sprak over ik ben: Ik Ben de weg, de waarheid en het leven.
We zijn DAT.
Castratie van Jezus?!
Jezus sprak duidelijk over dat je niet moet oordelen, omdat je op die
manier anders ook hetzelfde oordeel over jezelf afroept. Maar… hij zei ook
als je dan toch een oordeel uitspreekt: laat dan je oordeel geheel waar
zijn! (Voorbeeld Johannes 7:24.)
Ja, Jezus oordeelde ook. En dat zie je bijvoorbeeld terug in de
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confronterende scene in de grote tempel, als hij handelaars en
geldwisselaars de tempel uitjaagt met een groot stuk touw, als zweep. Hij
gooit hun handelswaar omver!… Hij roept dat de tempel geen plaats van
handel dient te zijn maar een plaats van gebed!…
Maar deze kant van hem wordt vaak weggepoetst door hen die enkel
Jezus willen zien als brenger van vrede en liefde.
Jezus zonder ballen is populairder. Zoals bij kerken die graag in de gunst
staan bij ‘het gewone volk’. Dominees die graag met hun gezicht in de
krant willen komen en op teevee: als zeer zeer verdraagzaam!…
Tegenover waar ik woon, hangt een regenboogvlag voor zo’n kerk.
…Jezus was een jood. En binnen de joodse wet wordt bijvoorbeeld
hoererij, overspel, incest en het aanleggen met het eigen geslacht
verworpen!…
Jezus was niet tegen de wet maar vond dat mensen zich daarbij vaak
schijnheilig en volkomen onverdraagzaam gedroegen! Voorbeeld: Op een
dag brachten schriftgeleerden een overspelige vrouw bij hem, en zeiden,
wat moeten we met haar doen (want volgens de joodse wet stond daar
het stenigen op). Hij zei na een stilte uiteindelijk: Wie zonder zonden is,
gooit de eerste steen. De schriftgeleerden en allen die haar wilden
stenigen wisten niet meer wat te doen en dropen af. Toen hij alleen
overbleef met de vrouw zei hij: Ga heen en zondig niet meer.
Zo zijn er meer voorbeelden waaruit zijn grote liefde spreekt maar ook
dat hij geloofde in de wet, van God.
– Op een dag zei Osho tegen zijn sannyasins, dat homoseksuelen geen
verlichting kunnen bereiken. Terwijl er eerst, binnen de commune, op dat
gebied vrijheid blijheid heerste.
Een homoseksuele-sannyasin ging naar Osho om het fijne te weten: Osho
antwoord was, dat de identificatie met het homo zijn de verlichting in de
weg staat!…
Tegenwoordig willen mensen van alles zijn, onder het mom van vrijheid.
Maar dat is helemaal geen vrijheid!
Is dit alles ‘de schuld’ van de moderne tijd waarin het evangelie van
wetenschappers wordt verkondigt: dat je het brein bent? Gelukkig
twijfelen daar ook steeds meer neurologen aan.
Je bent niet het brein maar hebt een brein.
Je bent geen homo maar het is een seksuele voorkeur.
En was Jezus een mietje? Ik denk het niet.
Geluk
Is een spontane ervaring, omdat alles dan goed doorstroomt.
Het is geen inzicht of beheersing. Het is geen prijs, geld of succes.
Een jong kind heeft ook geen inzicht, zogenaamde realisatie, is gewoon
van nature gelukkig. Zijn energie stroomt.
Onze natuurlijke staat is zeldzaam, echter dus niet bij jonge kinderen.
Sporters, hardlopers, kunnen een runners high ervaren.
Als je innerlijk op slot raakt, blokkades ontstaan, voel je je ook minder
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gelukkig.
Als je niet meer gelooft in jezelf, zal je ook minder spontaan zijn. Jonge
kinderen zijn daarentegen nog heel spontaan!…
Een jong kind voelt zich vrij en gelukkig. Voelt zijn lichaam. Voelt zijn pijn
en verdriet. Is voelende. Als je nog echt totaal voelt, ga je ook eerder
door je ongenoegen heen, lijkt me!…
Een jong kind weet echter niet beter, dan simpelweg gewoon alles te
voelen. Hij/zij voelt nog totaal de regen op zijn/haar huid. De wind in
zijn/haar haar, et cetera.
Dan… opeens, plotseling, geheel onaangekondigd gaat het denken de
baas spelen! Helaas!
Dan wordt het allemaal heel psychologisch: praten over geluk.
Een jong kind weet niets maar is gelukkiger dan een volwassene die zegt
wel te weten.
Als de energie van kruin tot teen geheel spontaan stroomt, is er sprake
van de natuurlijke staat, de natuurlijke staat van gelukkig zijn.
De eerste satsang kerk?
Je hebt prachtige oude kerkjes, die bij leegloop dan vaak worden
omgedoopt tot woning. In mijn omgeving (Bloemendaal – Haarlem) ken
ik al zo’n drie kerken die tot woning(en) zijn geworden. In Haarlem
bijvoorbeeld de Heilige Hart Kerk. Grote kerk trouwens, nog steeds aan
de buitenkant, maar volledig binnen verbouwd… tot de nodige
appartementen.
Veel leraren die satsang geven, hebben een portret van hun
leraar/meester/guru bij hen op het podium staan. Met wierook, bloemen,
kralenketting, e.d.
Ze vereren hun leermeester!
Mijn leermeester is Jezus.
De verschillen en overeenkomsten met een gewone kerk zullen dan zijn…
De (grote) verschillen:
> JIJ bent DAT. Niet alleen Jezus is God maar ook jij.
> Na een lezing (zogenaamde preek) zal er ruimte zijn voor vragen.
> Stilte in de vorm van gebed en/of meditatie.
> Jezus zal wel centraal staan, zijn leringen maar (en dit is een grote
maar!) er zullen ook dingen gezegd kunnen worden over de Boeddha,
Krishna, Sri Ramana Maharshi, en anderen.
>…
De overeenkomsten:
> Geen toegangsprijs maar collecte.
> Jezus als de grote leermeester.
> Het Nieuwe Testament als inspirator. (Eigenlijk is dat ook een verschil,
want heel veel kerken staren zich ook erg graag blind op het Oude
Testament: terug te zien in hun belangstelling voor politiek, rijkdom en
het leger.)
87

> Liefde zijn boodschap.
>…
Jezus zal niet zozeer (wat juist heel gewoon is binnen de kerk!) als de
Redder naar voren worden geschoven maar veel meer als de Guru.
Leraar. Deepak Chopra schreef er al een boek over: De derde Jezus.
Zijn leringen die nog altijd vaak weg worden gemoffeld, ja, zelfs binnen
de kerk! Het is blijkbaar makkelijker iemand te aanbidden dan te
begrijpen.…
De satguru is en blijft natuurlijk God. Devotie tot de leermeester is niet
verkeerd, mits niet overdreven. We zijn allen mensen! Een Godmens, is
ook een mens maar waarin God volledig is verwerkelijkt. ‘De Avatar.’
Zoals Jezus – al – zei: Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.

H+H=H
Laat staan dat het volgende waar is, herken je jezelf er dan in?
Het Hart wordt binnen de spirituele wereld verheerlijkt.
Nu weten we dat een kind niets anders is dan een onvolwassen man of
vrouw. Een kind op zichzelf bestaat niet. Wel een man en een vrouw.
Je hebt geen drie soorten mens.
Pas rond de twaalfde jaar, als we gaan puberen, groeien we uit tot wat we
zijn. We verliezen het kindzijn, zoals een rups tot een vlinder wordt.
Uiterlijk veranderen we totaal. We worden duidelijk niet meer herkend als
kind.
Maar… voor deze volwassenheid, is er toch sprake van een andere type
mens, zogezegd. Nog niet echt mannelijk of vrouwelijk: een (b)engeltje,…
Nu zou je het wonder dat we kind noemen, het Hart kunnen noemen.
De man het Hoofd en de vrouw de Hara (= Japans voor buik. Ofwel
lichaam), denk ook maar aan Moeder aarde.
…
Ze zeggen dat je denkt met je hoofd maar ook met je buik.
Wat nu als hoofd en buik samen komen?
Ja, volgens mij heb je dan het Hart.
Niet, omdat het Hart echt bestaat. Maar bestaat wanneer het hoofd en de
buik samenvallen.
Dus probeer niet je Hart te vinden. Zoals je ook geen kind kunt vinden,
als derde mens. Je vindt het kind door zijn ouders. Door de man en de
vrouw samen te laten komen!
…
Jezus heeft gezegd, dat wanneer we niet worden als kinderen, we niet het
Koninkrijk van God binnen kunnen komen. (Zie voor jezelf: Mattheus
18:3.)
Goed, het verheerlijkte Hart, is een schepping en geen bestaand feit.
Mannen blijven altijd mannen tot hun dood. Vrouwen blijven vrouwen tot
hun dood. Kinderen groeien uit tot, een echte man of vrouw. Van rups tot
vlinder.
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…
In andere woorden: Als het Hoofd en de Hara niet een worden, kan er
geen sprake zijn van een nieuwe schepping. Het Hart is een nieuwe
schepping!
Zit dus niet enkel in je hoofd maar ook in je buik! Leer vanuit je buik
kijken.
Als hoofd en buik een zijn geworden, zijn we pas een nieuwe schepping.
Zoals Jezus al zei: Je moet opnieuw geboren worden.
Het oorspronkelijke gezicht
Heb je weleens in de ogen van een baby gekeken?
Deze staat is echt. Geen denkbeeld, geen theoretische of filosofische
benadering. Nee, dit kind, dat bewustzijn is echt.
Ieder van ons kent dat oorspronkelijke gezicht, heeft dat gekend.
We zijn opgegaan in naam en vorm.
Zoals een jong kind spelende aan het strand opgaat, op zal gaan in het
stadsleven.
De zee spuugde ons uit. We speelden als kinderen langs het strand en nu
is alles daarvan verloren gegaan, nietwaar?
Het oorspronkelijk gezicht, is vrij van identificatie, is vrij van doel, heeft
geen wil, er is geen sprake van een keuze. Zonder ego (herinnering) zijn
we DAT. DAT wordt niet bereikt door een wil. Er is geen pad naar, dan
enkel al je gehechtheden los te laten. Het is als vallen in het Niets, wat er
al is maar je houdt je nog overal aan vast. Het gebeurt innerlijk.
Als jij je herinnering over een boom belangrijker vindt dan de boom zelf,
zit je nog altijd vast ergens aan, noem dat ego.
Toen je heel klein was, speelden herinneringen geen rol. Het ego had zich
nog niet in jou genesteld. Je speelde nog in het water. TOTAAL. Je hoefde
ook niets te herinneren, want je werd beschermd door je ouders.
Het ego is blijkbaar onvermijdelijk gebleken maar… het is niet het
oorspronkelijk bewustzijn.
Dat wat vroeger zo normaal voor je was, is er nog steeds voor jou. Ja, je
kunt het echt ervaren. Niet door een bepaalde timetrack te volgen, terug
naar dat baby zijn. NEE. Maar al je verkrampingen eenvoudigweg te
onderkennen. Door nee tegen alles te zeggen, zal het ego aan terrein
verliezen. Dan zal je boven jezelf uittreden en Niets zijn, kind zijn, geheel
innerlijk vrij zijn. Je zult je niet meer laten verleiden de grote
mensenwereld in te gaan. NEE. Je zult blijven bij het strand en je voeten
blijven voelen in het water!
Je zult vertrouwd zijn met jeZelf.
Het ego – denken – dient nu het kind en niet langer alle verlangens en
angsten naar anders en beter.
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Doe niets!
Iedere poging om er te zijn, is gedoemd te mislukken. Je bent er immers
al. En wat kan daar nog aan worden toegevoegd, hoogstens iets tijdelijks.
En dat is juist niet echt wat je wil (toch?): iets tijdelijks. Je wilt nu, nu, nu
zijn.
Maar… dan kom je bij het ‘probleem’ wat bewustzijn heet.
Is bewustzijn slechts dat wat herinnert?
Of is bewustzijn, zonder naam en vorm?
Bestaan we enkel bij zelfherinnering?
Beschikt een baby over zelfherinnering? En als een baby geen ego heeft,
bestaat de baby dan niet? Heb je weleens in de ogen gekeken van een
baby. Volgens mij bestaat een baby meer dan wat dan ook.
Als een jong kind zichzelf begint te herinneren als: ‘Ik….’ Bestond het dan
niet voor die tijd? Het ego is niet meer dan een verhaal, waaraan we
verslaafd zijn geraakt en denken, geloven, dat we er niet zonder kunnen!
Dat we bij de afwezigheid van het ego bewusteloos zijn of zoiets!...
Geloof mij: Je bent heel. En daar valt helemaal niets aan te doen.
Therapeut versus leraar?
Over het algemeen denk ik, dat de psychotherapeut in dienst staat van de
samenleving, de maatschappij.
De spirituele leraar staat in dienst van God.
Ik geloof wel dat menselijk gesproken mensen kunnen geholpen worden
door een goede therapeut.
Maar een therapeut die niet innerlijk verlost is, kan verder weinig tot niets
betekenen.
En er zijn nota bene psychotherapeuten die patiënten met een
alcoholprobleem proberen te helpen, terwijl ze zelf ook aan de drank
verslaafd zijn.
MAAR… leraren kunnen ook behoorlijk boter op hun hoofd hebben. Het
laatste bekende voorbeeld is: de leraar Andrew Cohen!... (- Vorig jaar
had Patrick Kicken nog een video-interview met
hem:https://youtu.be/BXbNaw7FlFA) Deze man had toch wel meer ego
dan hijzelf vermoedde!!...
Toch gaat het bij een leraar niet om een goede therapie te geven.
Therapeuten houden zich vaak aan allemaal regeltjes en willen graag
geaccepteerd worden!...
Een leraar leeft niet voor deze regeltjes en heeft genoeg aan zichzelf.
Hij/zij zingt eenvoudigweg zijn/haar lied!...
…
Jezus zei tijdens zijn leven: dat je geen twee heren kunt dienen. Daarmee
bedoelde hij: je kunt niet geld liefhebben en God!
Welke therapeut wil geen geld verdienen? Zelfs als de patiënt of client er
helemaal niets aan heeft gehad!...
Als mens kun je naar een psychotherapeut stappen of moet je, om
bijvoorbeeld je huwelijk te redden of je baan.
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De leraar wil jou helemaal niet redden. Zegt hoogstens: dat je al gered
bent!
De leraar geeft niets om jouw verleden en toekomst.
De enige werkelijkheid is nu.
En nu ben JIJ ongebonden!
Verwar dus geen psychotherapeut met een spiritueel leraar en geen geld
met God.
Zoek je bevrijding, vraag je dan serieus af, welke?
Je kunt nietsdoen
Dat lijkt dan op een keuze. ‘Nu, ga ik eens nietsdoen vandaag!’…
Lekker nietsdoen!…
Maar het is geen keuze, zoals ik het bedoel. Het is het gevolg van diep
inzicht in jezelf. Je ziet dat sleutelen aan jezelf de aanwezigheid van iets
of iemand vraagt. Bij de afwezigheid van een ego, kijk je wel uit te
sleutelen aan jezelf: dan doe je lekker niets!
Zolang we ergens aan gehecht zijn (innerlijk en/of uiterlijk: maakt niets
uit, is een pot nat!), zijn we iemand. Iemand die het beter weet.
De persoon behoor je niet te onderdrukken of uit te buiten. En deze twee
liggen zo dicht bij elkaar, dat je beter maar niemand kan zijn en op die
manier als mens simpelweg spontaan verder tot bloei komt of niet.
Gewoon wat blijkbaar de bedoeling is.
Uit verlangen of angst hechten we ons aan van alles. En dat doet liefde
niet. En DAT is wat we ZIJN.
Liefde als ervaring komt en gaat.
Maar vergeet je eenvoudig alle ervaringen, dan kom je uit bij jeZelf. Dan
blijk je liefde te ZIJN.
Liefde is ook niets, omdat het geen keuze vertegenwoordigt. Liefde wil
niet sleutelen. Net als licht in een grot, waar altijd duisternis heeft
geheerst nergens aan gaat sleutelen. Nee, in 1x verdrijft het licht alle
duisternis, ook al heeft de duisternis daar altijd bestaan. Waar het een is
zal niet het andere zijn.
Je bent iemand of je bent niemand.
En iemand zijn, vraagt heel veel energie!…
Als niemand, heb je God leren kennen als jezelf.
Misschien moet je wel eerst enorm teleur worden gesteld. Zodat je
automatisch uitkomt bij jezelf. DAT. Dan zie je mogelijk pas echt in, dat
je niets hoeft te doen. Dat iets willen doen aan deze wereld en jezelf, niet
echt uit liefde komt maar uit angst of verlangen.
Ja, je kunt een licht zijn voor anderen maar dan zal je dat toch eerst echt
voor jezelf behoren te wezen.
Wees eerlijk met jezelf: help je echt anderen? Of voed je slechts de
ketting van verlangen-en-angst?
Liefde maakt einde aan alles.
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Stilte
Je kunt er niets over zeggen, schrijven en bedenken.
Als je stil bent, is er helemaal niets meer om naar te verlangen of voor
weg te hollen.
Stilte als ervaring bevat nog het ego (denken).
Stilte als ervaren, bevat enkel stilte.
Bij een ervaring is er namelijk iemand die ervaart.
Stilte is de afwezigheid van roddel, waanzin en getwijfel.
Bij stilte is God absoluut jouw favoriet.
Mensen zoeken vaak de stilte op om God te zoeken, te ontmoeten.
De natuur is ervan doordrongen, van een heilige stilte. Want niets in de
natuur is bedacht door het denken van de mens.
In de natuur behoor je je denken te verliezen.
Stilte is altijd beschikbaar. Muziek niet.
Muziek dien je te maken.
Nietsdoen en stilte zijn een.
Niemand zijn en stilte zijn in wezen hetzelfde.
Wees leeg om vol te zijn.
Wees stil om te kunnen horen, te kunnen luisteren.
Stilte betekent genade.
Bestaat er een weg?
Zouden alle spirituele leraren beter hun mond kunnen houden?
Hadden alle leraren het mis met hun onderricht?
Boeddha, Christus, Lao Tse, Bhagwan, Krishnamurti, Ramana Maharshi,
Nisargadatta, Ramakrishna, Douwe Tiemersma, Alexander Smit,
Poonjaji,… et cetera.
Ja, zij zijn de weg zelf. Een boodschap dient niet anders te zijn dan de
spreker. Een paard zingt niet als een vogel.
Er zijn mensen die geloven dat echte leraren geen onderricht geven. Maar
van deze leraren weten we dan niets.
Ook al bestaat er geen weg, toch wordt er gesproken over de poortloze
poort.
Jezus noemde zichzelf de weg, de waarheid en het leven. Met het heilig
avondmaal gedenken zijn volgelingen, hun eenheid met hem. Door de
wijn te drinken als zijn bloed. Brood te eten als zijnde zijn lichaam.
Da Avabhasa zei dat de relatie met hem zijn boodschap was. Hij bood
geen leer aan dan zichzelf.
De Hare Krishna devoties, dragen Krishna in zichzelf.
Maar sommige mensen geloven dat de leringen van spirituele leraren los
van hen kunnen worden gerealiseerd.
Maar Alexander waarschuwde daar tegen. Dat het lezen enkel het ego zou
versterken!
Als je – bijvoorbeeld - het achtvoudige pad van de Boeddha zal gaan, dan
zal je de Boeddha ook in jezelf ontmoeten. Het licht wat we zijn is
universeel.
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Maar er zijn ook mensen die enkel de Boeddha vereren maar geen respect
hebben voor zijn leringen. Zoals een bekend christen al zei: ‘Geloof
zonder werken is dood.’
Je kunt ook niet tegen je gezin altijd enkel maar zeggen: Ik houd van
jullie! Zonder daarbij ook de daad bij het woord te voegen, nietwaar?
Toen aan de Boeddha werd gevraagd, waar hij naartoe zou gaan bij zijn
dood, antwoordde hij met: Nergens, ik ben een met de leringen.
Ook Jiddu Krishnamurti beschouwde zichzelf een met zijn leringen.
Jezus wordt in het Nieuwe Testament de Logos genoemd, dat Grieks is
voor Woord.
Zeggen ze niet dat de Waarheid ons vrij zal maken?
Bestaat er een weg?
Krishnamurti zei dat de Waarheid een land zonder paden is. Dat betekent
in mijn ogen: het directe pad, poortloze poort, zijn, gewaarzijn, hier en nu
zijn, zonder begin en einde zijn, bewustzijn zelf, God, Tat tvam asi.
…
De Spiegel
Als je in de spiegel kijkt, wie of wat zie je dan?
Wat je ook ziet, je weet dat jij en de spiegel niet een zijn.
Als de spiegel valt, val jij niet.
De spiegel die we waarnemen zijn we niet.
De wereld die we waarnemen zijn we niet.
Maar net als bij het verhaal over Narcissus, zijn we verliefd op ons eigen
spiegelbeeld. Zijn we geïdentificeerd met de wereld die we waarnemen.
We zijn gehecht geraakt aan van alles, innerlijk en uiterlijk.
Deze gehechtheden vormen allen te samen, als kleine mozaïeksteentjes,
het zogenaamde zelf, lees: zelfbeeld.
De vraag/antwoord: ‘Wie ben ik?’ Ligt voorbij (of gaat vooraf aan) alle
gehechtheden.
Jij bent er al, nog voordat het zelfbeeld opduikt.
Jij bestaat voorbij alle herinneringen.
Maar het ego is zo verslaafd aan zichzelf, dat het enkel ja zegt tegen
zichzelf.
Als het Zelf ben je vrij: wel in de wereld maar niet van de wereld.
Neti Neti
Sanskriet voor: Je bent niet dit, je bent niet dat.
Je bent dus niet wat je waarneemt, noch innerlijk noch uiterlijk.
Dat is een harde noot, merk ik bij velen.
Omdat je niet kunt zeggen wat je wel bent, zeg je wat je niet bent.
Je kunt immers niet JeZelf observeren.
Ja, je kunt gedachten, gevoelens en de fysieke wereld bewust zijn,
opmerken.
Je kunt engelen zien, de boekenkast, je verdriet en pijn, je bankrekening,
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je partner, je gezin, je auto, huis en de maan,… enzovoort.
Je kunt een ervaring van non-dualiteit hebben en daarvan een bepaalde
herinnering hebben, je kunt visioenen hebben, je kunt stemmen horen,…
et cetera.
Maar nogmaals: alles was je waarneemt, op welk zogenaamd niveau ook,
is niet wat je werkelijk bent!
Je kunt natuurlijk wel heel veel houden van je hond of kat, en je
betrokken voelen bij hun welzijn.
Je kunt liefde ervaren voor een zonsondergang, voor een prachtig bos,…
Je kunt genieten van een goed glas…
Niets menselijks is ons vreemd, zogezegd.
Je weet dat je bijvoorbeeld niet je auto bent maar je kunt je er wel aan
hechten, aan deze auto. Zo erg, dat het je al pijn doet als een vreemde er
aankomt!…
Je kunt je een voelen met je kinderen. Je partner. Je beste vriend. Je
familie. Maar dat gevoel garandeert helemaal niets!
Je bent Niets maar dat Niets is meer dan het niets dat jij je bedenkt wat
het is. Niets is geen theorie. Dat je wel even stiekem doormiddel van je
denken zal achterhalen, zodat je gewoon lekker aan alles gehecht kan
blijven.
Geniet. Leef. Laat je leven. Geef weerstand, indien nodig. En dergelijke.
Je bent immers spontaan mens of niet: met alle gevolgen vandien. Wie
iets stoms doet, zal dat dan merken ook. En als je wijs bent, wil jezelfs
niet dat je huisdier iets overkomt. Waarom dan wel dat lichaam van jou?
Je bent zelfs niet je huisdier – dat weet je – maar toch draag je er zorg
voor. Zo ben je ook niet je lichaam,…
Als je je ergens aan hecht, zul je overeenkomstig deze hechting beïnvloed
worden hier als mens op aarde. Iemand die gehecht is aan zijn land en
daarbij ook nog eens predikt nationalist te zijn, moet wel oorlog uitlokken,
conflict!…
Niets is in conflict. En dat zijn niet alleen maar woorden.
De mens verlangt ergens naar en is bang ergens voor… Dat alles speelt
zich af in de bodymind. JIJ bent niet dat maar DAT. Er is geen reden
ergens naar te verlangen of ergens bang voor te zijn. Je bent er al. Alles
is OK.
Het Zelf is onthecht aan alles. Het Zelf is volledig.
Alles wordt op een volmaakte manier gezien in JOU.
De wereld kan onmogelijk gelijk zijn aan JOU.
Maar het Zelf kent ook geen verzet. De mens verzet zich vanuit zijn angst
of bindt zich vanuit zijn verlangen. En in liefde is er noch verzet of
verlangen.
Niets, leeft meer dan wat dan ook.
Je hoeft jezelf niet te veranderen als mens. Je hoeft ook niet de
verandering, bloei, als mens tegen te gaan.
Door niets is de bloem zoals ie is: volmaakt en toch kwetsbaar.
En waarin de bloem verschijnt en sterft is DAT.
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Spiritualiteit en seks
Of is het net andersom: seks en spiritualiteit?
Wie kijkt er tegenwoordig niet naar porno of heeft er niet eens een keer
naar gekeken: stiekem of met elkaar?
India is nogal preuts maar het is wel opvallend dat het boek Tantra,
spiritualiteit en seks van Osho, van al zijn boeken, daar het best is
verkocht.
Heeft seks met verlichting te maken?
Seks kan op zichzelf al een ervaring van verlichting geven, mits je niet
gedwongen wordt.
Over guru’s hoor je nog weleens van seksschandalen, nietwaar?
Ik las eens dat de Dalai Lama zei: dat seks een spirituele relatie met de
leraar (Lama) ten goede komt. Maar… het in deze tijd niet meer kan! En
hij zijn Lama’s dat dan ook afraadt!..
Sathya Sai Baba vond dat ie zijn jonge leerlingen mocht inwijden, door
hun geslachtsorgaan in te oliën. Maar dat viel niet in goede aarde bij de
buitenwacht. Misschien ook niet bij enkele van deze jongemannen!...
Porno kijken kan verslavend werken. En ik denk dat iedere verslaving
dient aangepakt te worden. Omdat je geen slaaf van je gewoonten moet
zijn.
Jiddu Krishnamurti zei over seks: Je doet het of niet.
En hij deed het blijkbaar ook. Sommige van zijn vrienden kregen
daardoor een hartverzakking. En hij werd er niet bepaald populairder door
bij vele van zijn toehoorders!...
Pak geen verslaving aan, met gevoelens van angst, haat en dergelijke.
Iedere verslaving vraagt juist om volledige aandacht, liefdevolle
aandacht. Zet ieder vooroordeel opzij naar een bepaalde hardnekkige
gewoonte. Laat de feiten voor zichzelf spreken.
Het Zelf is nergens aan gehecht. Richt je daarom op het Zelf. En DAT ben
jij. Wel in de wereld maar er niet van!
Seks wordt in mijn ogen onderschat of juist overschat in de nodige
spirituele kringen.
Heb je een leraar nodig?
Ik denk het wel. Anders zou men ook geen spirituele boeken lezen! Geen
boeken over verlichting en zelfkennis. Anders zou je genoeg hebben aan
je eigen wijsheid, lijkt mij.
Krishna is populair. Osho is populair. Jezus is populair. Mohammed is
populair. Boeddha is populair. Krishnamurti is populair. Nisargadatta is
populair. Ramana Maharshi is populair. Alexander Smit is populair. Et
cetera.
Achteraf weet je wat je zocht. Vooraf niet. Je denkt slechts te weten.
Een gerealiseerd leraar kan daarom een belangrijke spiegel zijn, niets
meer en niets minder. Iemand die inzicht heeft in de ware natuur, weet
dus waar ie het over heeft, nietwaar?
Maar we trekken nog weleens een verkeerde leraar aan. Iemand die
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helemaal niet echt gerealiseerd is. Misschien iets heeft ervaren, iets heeft
gezien. Maar meer gelooft in aanzien, geleerdheid, geld, invloed en
dergelijke. Het duurt weleens een tijdje voordat zo’n leraar dan door de
mand valt.
Dan geven alle leerlingen in koor zo’n leermeester de schuld: Hij/Zij heeft
hen bedrogen!
Je neemt een risico als je gaat voor een leraar. Zulk een risico moet je
dan maar slikken, vind ik. Wees sportief. Blijf bovenal gefocust op de
Waarheid. Hoeveel risico neemt een mens niet als ie in een auto stapt of
in het huwelijksbootje?...
Wat er ook gebeurt, verlies nimmer je liefde voor de Waarheid.
God is satguru.
Wees eens goed negatief!
Je kunt niet zeggen wat het is, dus zeg je wat het niet is. ‘Neti neti.’
Door alles af te wijzen kom je van zelf uit bij DAT, wat je werkelijk bent.
Je kunt DAT niet gaan observeren als een appel. Want wie observeert dan
wat? Want je bent immers DAT.
Bij het denken, splitsen we het denken op in de denker en de gedachten.
Je kunt de denker cultiveren, of dat het net niet het denken zelf is maar
dat is een ernstige illusie. Een van de belangrijkste om te doorzien.
DAT ligt namelijk voorbij het denken.
Identificeer je niet met het denken.
We hebben een ego maar zijn niet het ego. De zogenaamde denker is
niets anders dan de vergissing dat de denker iets anders is dan het
denken.
De wereld en het Zelf
De wereld is niet hetzelfde als het Zelf.
Noem het Zelf God of de Waarheid.
Alles wat we waarnemen kent verandering, is in verandering, beweging.
Dat is materie. Dat is energie. En tijd is er deel van.
Dat wat heilig is, is niet van deze wereld, is tijdloos. JIJ bent dat.
Maar als jij aan jij denkt, denk je aan iets, met naam en vorm. Of denk je
aan je beeld van het Zelf.
We vinden onszelf zonder beeld of ervaring niet zo interessant.
Net zoals stilte. We luisteren graag naar muziek en kijken graag teevee.
Je kunt het Zelf ook omschrijven als de grote stilte.
Gaat stilte immers niet aan alles vooraf?
Kunnen we deze stilte vernietigen, veranderen, beïnvloeden?
‘Wees stil omdat IK stil ben.’ De bodymind is het effect van God die in het
water keek en verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld.
De bodymind is niet het Zelf maar kan zichzelf voordoen als het Zelf.
Je kunt een boek lezen over non-dualiteit en denken dat je het begrepen
hebt.
96

Zeggen dat alles een is.
Het ego is de verdichting van alle gedachten die jou in de verkeerde
richting wijzen. Ze zeggen van de guru dat die met zijn vinger naar de
maan wijst. Nou, het ego wijst met zijn vinger ergens anders naar!...
Is de guru zonder ego? Ik denk het niet maar hij/zij kan het ego in
zichzelf en andere mensen herkennen. Dat is het – enorme - verschil.
Da Free John noemde het de verkramping. Je raakt keer op keer innerlijk
verkrampt. Je verliest keer op keer het Zelf uit het oog. Tot dat het Zelf
direct wordt gezien - volledig - als jezelf.
Het Zelf is wel in de wereld maar niet van de wereld. Je hebt niet zoiets
als: Het Zelf en de wereld, omdat in het Zelf geen dualiteit bestaat. In het
Zelf is geen verzet aanwezig.
Het ego is onderdeel van de wereld. Kent niet het Zelf. Kan wel denken
over het Zelf. En denken dat ie het Zelf is. Als ego ben je niet bewust van
God. Het ego leeft immers in zijn eigen schaduw.
De denker en het denken zijn een, een en hetzelfde. Zo is het ego niet
anders dan de wereld. De mind en body zijn een.
Toch kan de mind God leren kennen. Zoals er een litteken op je huid kan
komen. Als een mens ontwaakt, verandert voorgoed het denken.
We zijn al ontwaakt, het Zelf is er al. Maar zolang het ego verstrikt is in
zichzelf, denk je alleen maar God, jeZelf te kennen!
Zeggen dat alles een is, dat alles alles is. Dat dat God is, verlichting, is
niet waar. Ja, alles is een voor het ego, in en als deze wereld. Alles is
immers energie. Als je God nimmer ontmoet hebt, moet je ook wel zo
denken. Dat is immers onwetendheid!...
Je bent niet het brein. Je hebt een brein.
Je hebt geen Zelf maar bent DAT.
Welke weg is de beste?
Op een ochtend vroeg bezocht ik samen met Chandra een gemeente,
kerk, in Warmond. Mogelijk met Nederlands bekendste evangelist Jan
Zijlstra, als voorganger. Deze man van reeds 80 jaar oud, heeft heel wat
wonderbaarlijke genezingen verricht in de naam van Jezus. Mensen die
volkomen waren opgegeven door de heren en dames doktoren: ‘Sorry, we
kunnen echt niets meer voor u doen!’…
Nu denk je misschien aan wonderen waarin psychologie een belangrijke
rol speelt. Dat mensen ziek zijn tussen hun oren. Dat ze helemaal niet
echt ziek zijn, fysiek gesproken. Dat gebedsverhoring enkel
psychosomatisch ziekten aanpakt!
Kan allemaal zo zijn maar… Hoe verklaar je dan mensen die feitelijk,
fysiek, ziek zijn verklaard. Iemand die daadwerkelijk – bijvoorbeeld –
blind is aan een oog: dit oog beschadigd is! Ik sprak een jongedame
waarvan een oog blind was en een oor doof. Beiden werden plotseling
geheel genezen tijdens zo’n gebedsdienst. Het ziekenhuis in Groningen
kon het niet verklaren!… En een onderzoek naar haar volledige genezing
werd ingesteld. Ja, deze wonderen worden ‘scheppende wonderen’
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genoemd, omdat er echt een daadwerkelijke (organische) verandering te
zien is. Ik heb meer mensen over zulke wonderen, volledige genezingen,
gesproken! Vanzelfsprekend bereiken zulke wonderen de media en directe
omgeving, en het wil dan ook zo zijn dat plaatselijk waar iemand genezen
is, een dorp uitloopt naar een volgende gebedsdienst aldaar!…
Veel mensen komen dan tot bekering: laten God toe tot hun Hart.
Toen Yeshua sprak over zijn eenheid met God, begreep niet iedereen
hem. Maar doormiddel van zijn wonderen, openden men toch zijn hart.
In India worden zulke meesters – die wonderen verrichten – onder de
lagere goden gerekend. Omdat naar zeggen het minder intelligente
mensen aantrekt.
Bhakti yoga is de weg van toewijding. Dat je door devotie een wordt met
God.
Jnana yoga is de weg van kennis. Dat je door inzicht een wordt met God.
Bij mij staat eenheid centraal en niet de zogenaamde weg.
Je hebt bijdehante boeddhisten die zichzelf op de borst slaan, omdat ze
helemaal niet geloven in God. Is hun weg dan beter?…
Iedere weg is in mijn ogen shit, omdat het het element tijd
vertegenwoordigt. Mensen praten altijd over wat niet is maar wel zal
komen! Dat ze van A naar B bewegen.
Mensen vergelijken dan hun weg met die van iemand anders en geloven
dat hun weg de beste is.
God of de Waarheid is belangrijk en niet dat je jezelf christen, advaitist,
boeddhist, moslim, hindoe of wat dan ook noemt.
Jiddu Krishnamurti sprak over de liefde voor de Waarheid.
Waar zit onze passie?
Mensen hechten zich graag aan van alles. En omdat je je niet kunt
hechten aan de Waarheid, hechten mensen zich aan hun beeld daarvan
en aanbidden dat. Sommige mensen noemen zulk beeld ook wel
concept(en) of zelfbeeld.
K zei dat de Waarheid een land zonder paden is.
Yeshua zei, wie mij heeft gezien heeft God gezien.
Uit beiden spreekt directheid.
Net als uit: Tat swam asi (Dat ben jij).
Ik zeg: Eenheid vraagt niets.
Als mens gaan we allen onze weg, hier en nu. Denken we na over onze
gezondheid en verlichting (gelukkig zijn). Wie wil er niet gelukkig zijn?
Hier in het Westen dragen we vooral het kruis bewust of onbewust op
onze schouders mee.
Ook de kerk biedt op haar manier verlichting aan. Ja, zelfs wonderen.
Als mens ben ik hier geboren en daarom meer gevoelig voor zijn
boodschap, die van Yeshua. Maar buiten Israel heb ik ook India bezocht.
Buiten de Bijbel heb ik ook Oosterse geschriften uitvoerig bestudeerd. En
dergelijke!…
Ondanks mijn liefde voor Yeshua, weiger ik me aan het verhaal te
hechten.
Zeg nu niet, dat Yeshua (Jezus) een verzonnen persoon is: want de
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meeste onderzoekers zeggen dat hij bestaan heeft.
Wat is non-dualiteit?
Nu ga ik hier niet tegen jouw inzicht in, zelfs niet tegen je geloof. Blijf
gerust lekker bij jezelf, in je comfortzone. Als er iemand is die onze grote
leermeester is, dan is het wel het leven zelf, nietwaar? Als we iets echt
niet goed zien, dan lopen wezelf vroeger of later lekker tegen een muur
aan. Het leven geeft ons alle ruimte om te leren. Een leermeester met
eindeloos geduld, zogezegd!
Nu schrijf ik hier gewoon mijn ding. Nogmaals wees er gerust totaal mee
oneens.
Als je je nergens aan hecht (noch innerlijk noch uiterlijk), kan je ook met
niets in conflict zijn. God – ons ware natuur – is vrij in zichzelf en als
zichzelf. God is wel in de wereld maar niet van de wereld.
Ben je gehecht aan je geld, dan zul jij je aangevallen voelen als iemand
jou wil beroven, oplichten en dergelijke. Is geld gewoon wat het is voor
jou, ken je alle voor en nadelen ervan, dan zul jij je niet aangevallen
voelen.
Ben jij je geloof, hecht je je aan je geloof. Dan word je link als iemand
jouw geloof aanvalt.
Zo zijn mensen overal aan gehecht. Geld, land, godsdienst, gezin, eten
van vlees, roken, alcohol, et cetera, et cetera. Ook kun je hechten aan
innerlijke ervaringen.
Alleen als je niets bent, kan er sprake zijn van liefde in de plaats van
gehecht zijn.
Liefde voor je land is iets anders dan gehecht zijn aan je land. Je kinderen
liefhebben lijkt me niet hetzelfde als gehecht zijn aan je kinderen.
Als je niet je ervaring bent, als je niet de wereld bent, als je niets bent,
kun je oog blijven hebben voor alles. Daarom wordt God ook weleens
afgebeeld als oog.
Als het regent, wie wordt er dan nat?
Je bent Niets
Maar die harde noot, is moeilijk te kraken! Of moet ik zeggen: te
pruimen?
Wie wil er nu niets zijn in deze wereld? waarin bijna alles schreeuwt om
aandacht.
Mensen die in het geheel bijna niet worden op gemerkt, begaan weleens
de meest verschrikkelijke dingen om maar op te vallen. Je ziet dat alles
terug in de kranten dan. Dan zijn ze wel bekend, gekend, door iedereen.
Er is een bekende koan: ‘Als een boom in een bos omvalt en er is
niemand in de buurt om het te horen, maakt het dan geluid?’
Wat maakt dat nou uit, zal dat de boom weerhouden om te vallen?
Alles in de natuur is echt, omdat het gewoon zijn ding doet.
Aan leraren wordt er weleens gevraagd, als er nou niemand
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geïnteresseerd is, wat dan? Het antwoord is dan vaak: Zwijgt een vogel
als er niemand in de buurt is, die luistert?
Er zijn mensen die enkel zingen onder de douche. Zijn dat mensen die
enkel vals zingen?
Alleen als je niets bent, kun je alles zijn. Kun je alles in vrijheid gewaar
zijn. Maar je bent niet wat je waarneemt. In werkelijkheid ben je Niets.
Wel in de wereld maar niet van de wereld.
Als je je hecht ergens aan: innerlijk of uiterlijk. Onderwerp je je aan de
wereld.
Ons ware natuur vraagt om zelfkennis. Anders is het zoiets als miljonair
zijn maar het niet weten.
We zijn allemaal parels maar de shit erop, de modder,… kan jou het idee
geven dat JIJ van geen enkel waarde bent. Op die manier loop je dan je
ware natuur mis. Ja, je bent de Zoon van God. En de Zoon is gelijk zijn
Vader.
Toen Yeshua radicaal begon te spreken over de non-dualiteit met God,
kregen de Joodse gezaghebbers de kriebels. Nee, alleen God is God! God
heeft geen gezin, geen kinderen! Maar Yeshua durfde te blijven preken:
Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.
We kennen de rest van het verhaal… De machthebbers rekende – helaas
– met hem af!…
Ik ben niet Yeshua. Of Krishnamurti. Of Nisargadatta. Of Alexander Smit.
Of Boeddha. Of Ramana Maharshi. Of Poonjaji. Of…
Je bent altijd jeZelf. De naam en vorm doen er niet aan toe of toch wel?
Aan jou dat werkelijk te ontdekken! Zelfkennis is immers nimmer
tweedehands.
'Wie ben ik?'
De grote levensvraag!
Het denken kan deze vraag niet beantwoorden – al kun je met het
denken heel ver komen. Maar je blijft aan de buitenkant zitten!
Ook spirituele trucjes zijn leuk maar geven geen Antwoord. Want het
ultieme antwoord, ben jezelf, in alle eenvoud, hier en nu. Zonder daarbij
op je horloge te kijken!
De weg die we zijn
Je kunt niet om jezelf heen. Je kunt niet beweren dat je er niet bent.
Geloven dat alles slechts een droom is, is in mijn ogen prima! Want dan
ben jij geen droom!
Jij bent altijd belangrijker dan welke fijne droom of nachtmerrie ook.
Hecht je nergens aan en dat is ook onze ware natuur, dat we niet gehecht
zijn ergens aan.
Waarom zeg ik dan, dat je je nergens aan moet hechten?
Het is zoiets als: zoek niet naar die bril, want die zit al op je neus!
Dat je nu wel of niet zoekt, die bril zit daar. Alleen in ons hoofd zijn we
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verward. Van die verwarring kan je als mens (lees dan ook ‘mens’)
behoorlijk last hebben. Als buitenstaander kun je dat vreemde gedrag
goed waarnemen: je ziet iemand met een bril op, zoeken naar een bril.
Goed… niets menselijks is mij vreemd!…
MAAR…
Iedere poging om er te zijn is gedoemd te mislukken. Omdat een poging
samen zal gaan met een bepaald resultaat. En wat komt zal ook weer
gaan, lijkt mij. Dus je gaat dan nog beter je best doen om er te zijn. Het
lijkt dan op achter je eigen staart aan lopen.
GOED…
Menselijk gesproken denken we van alles wel of juist niet te moeten doen.
Het filmdoek blijft echter onaangeroerd onder al die actiefilms of
zogenaamde natuurfilms. Je hoofd zal zeer zeker het voordeel ervaren of
het nadeel, ergens van. Maar geloof mij… als het je echt allemaal niets
meer uitmaakt, zal ook je hoofd beter gaan functioneren.
Bij een keuze: kies je eigenlijk tussen twee kwade het beste.
Bij keuzeloos gewaarzijn: bepaalt de keuze zichzelf. Wat maakt jou die
wereld nou uit, met al zijn oorlogen, ziekten en verderf? Wat probeer je te
redden of te veranderen? Vanuit de wereld kun je weinig goeds doen, lijkt
mij. Wie denkt vanuit gehecht zijn goed te kunnen doen, weet niet wie hij
werkelijk is.
Uitgelezen?
Ik zeg niet dat het verkeerd is om spirituele boeken te lezen als: de
Bhagavad Gita, Een cursus in wonderen, het Nieuwe Testament, de
Koran,… et cetera! Maar… men kan er niet meer zonder!…
Het geestelijk voer lijkt niet meer direct tot ons te komen.
Net zoals sommige onder ons drugs gebruiken om ervaringen te hebben.
Wanneer stopt dat alles en leert men zonder kruk staan?
Osho stopte met lezen na zo’n 150.000 boeken te hebben gelezen. Deze
man kon blijkbaar echt heel snel lezen!…
Jiddu Krishnamurti las enkel thrillers.
Boeddha verliet zijn rijke bestaan als prins en las daarna mogelijk niets
meer. Terwijl boeddhisten over de hele wereld wel grondig studeren.
Jezus las in de synagoge uit de Joodse rollen. Dat was alles, zover we
weten.
De Laatste Illusie
Ben je niet zelf maar mogelijk wel al je denkbeelden over jezelf. Zoals we
ook denkbeelden hebben over de wereld om ons heen.
De wereld om ons heen verandert steeds.
Kijk je naar jezelf, het zogenaamde subject, dan openbaart alles juist zich
daarin.
Je leven kan als een nachtmerrie zijn, innerlijk en uiterlijk. Maar ook net
andersom: fijn en rijk. Toch blijft in alles beweging, verandering zitten,
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nietwaar?
Nu blijkt het subject het ware te zijn en tevens ondeelbaar. Daarentegen
bestaan er oneindig veel ego’s met diverse namen en vormen: ‘Nathan’,
‘Jan’, ‘Klaas’, ‘Truus’,… Zonder ego kun je je hier niet manifesteren op
Facebook of waar dan ook!
Er zijn mensen die denken het ego te zijn, iemand te zijn. Ze denken dus
hun droom te zijn, de(ze) wereld!
Alleen God weet, beseft, dat hij niet de wereld is. Hij is wel in de wereld
maar niet van de wereld. Als jij God realiseert als jezelf, dan moet de
wereld wel van je afvallen, zoals een hond natte druppels van zijn pels
afschudt.
Iedere waarneming, innerlijk en uiterlijk, is slechts een illusie = dat wat jij
in werkelijkheid niet bent.
Maar dit is geen theorie. Als theorie kun je dan hard en onverschillig
worden. Als waarheid blijf je ook zacht als boter. Zoals een avocado van
buiten zacht is maar van binnen hard, in de kern.
Het is een padloos pad. Dat betekent dat je er geen moeite voor hoeft te
doen, enkel ‘neti neti’: het volledig besef dat je niet dat of dat of dat of…
bent.
Als theorie creëer je mogelijk een nog grotere nachtmerrie van je leven!
Niemand wil in een nachtmerrie zitten, lijkt me!…
Vergeet de theorie: dat alles een illusie is.
Bewandel het pad ervan!
Ego's
In de droom kom je allemaal ego’s tegen. Niet 1 maar oneindig velen.
Maar… er is enkel 1 God, enkel DAT.
Hier op Facebook praten ego’s met elkaar. Maak je dus geen illusie dat
hier geen ego aan het woord is.
Maar het ego is betrapt! Betrapt door zijn eigen beperkingen!Mijn leven is
slechts een droom.
Is liefde de realiteit?
Liefde als ervaring is slechts een illusie, een droom. Iets dat komt en
gaat. Liefde als idee ook, omdat je ideeën kunt vergeten.
Liefde ben jij en daar kun je nimmer omheen.
DAT wat je werkelijk bent
Hoe mooi of lelijk je leven ook moge zijn, het is slechts een droom. Het
enige onderscheid is dat de een een nachtmerrie heeft en de andere niet.
De mens wil gelukkig zijn maar creëert toch zijn eigen nachtmerrie’s. Of
het lukt hem toch een fijne slaap te hebben. Ook IK (de persoon, ego: in
dit geval) droom en maak daarom mijn onderscheid daarin. Dat is een
gegeven: dat sommigen (de) realiteit noemen!
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Het zogenaamde subject, ‘jij’, is JUIST de HOOGSTE WERKELIJKHEID.
Niet zijn droom maar waarin de droom zich manifesteert. Wat niet komt
en gaat.
Nu ga je daar mogelijk over nadenken, ‘wat niet komt en gaat’.
Dat veroorzaakt slechts een nieuwe droom.
JIJ bent DAT, en dat is alles.
Jij bent niet de kruik maar de ruimte in die kruik maar in werkelijkheid is
er helemaal geen ruimte in die kruik. De kruik kan helemaal niet de
ruimte bevatten. Anders zou met het breken van die kruik de ruimte
verdwijnen. Juist als de kruik breekt (lees: als de droom eindigt)
openbaart zich de oneindige ruimte. DAT wat je werkelijk bent. Maar we
zijn geïdentificeerd met de kruik en met die ruimte in onszelf en noemen
dat God. Er is helemaal geen ruimte in onszelf: die illusie komt door de
kruik. De ruimte buiten is niet anders dan de ruimte in onszelf en deze
zijn niet-twee!
Spreek niet over die kruik en ruimte maar besef dat er slechts oneindige
ruimte is.
De kruik droomt van zijn ruimte. Als de kruik breekt BEN jij daar! De
absolute oneindigheid.
Alles is een illusie
Behalve jij!
Jij gaat alles vooraf. Zelfs aan je eigen kinderen.
Jij bent belangrijker dan je baan, of wat dan ook.
Toen God sprak tot Abraham (de grote man van het Eerste Verbond),
vroeg Hij hem alles achter zich te laten. Ja, zelfs zijn familie en
bezittingen. God riep hem, Abraham als het Ware Zelf.
De grote man van het Tweede Verbond met God, vertelde zijn aanhang
echt niets anders: Wie niet bereid is alles achter zich te laten, is mij niet
waardig, sprak Jezus herhaaldelijk!
De ware natuur roept ons.
Niet dat we niet als mens mogen leven.
Niet dat we als mens niet kunnen lijden en genieten.
Maar de ultieme werkelijkheid trekt zich in werkelijkheid zich
nergens wat van aan. Omdat DAT enkel IS, wat we ZIJN.
Wereld als illusie
Is de wereld slechts een illusie?
Een van de leukste voorbeelden vind ik, die van die slang.
Je loopt in het donker in het bos en opeens denk je, geloof je, een slang
te zien.
Maar… het is helemaal geen slang maar een stuk touw (zie foto: deze
maakte ik toen ik vanmorgen een strandwandeling ging maken).
Zo ziet men de wereld aan als werkelijkheid, als echt.
Maar… de wereld is een illusie, helemaal niet wat je denkt!
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Dat wat echt is, ben jezelf. DAT wat tijdloos IS.
Het Getuigebewustzijn
Het getuigebewustzijn vertegenwoordigt niemand, want er is niemand.
Zoals een spiegel alles weerkaatst zonder iemand daarbij te zijn.
De mens is wel iemand, naam en vorm.
Maar wat we werkelijke zijn, is Niets.
De mens is beslist niet gevoelloos, heeft beslist behoeften, en dergelijke!
De mens volgt zijn eigen staart, zoals een hond kan doen. De mens kan
in de illusie verkeren dat er iemand in hem is.
Maar bewustzijn zelf is niemand. Bewustzijn is oneindig maar als we
geïdentificeerd zijn met het lichaam is ons bewustzijn beperkt.
Als de kruik denkt dat de ruimte in de kruik zijn ruimte is. En denkt dat
deze ruimte afgescheiden is van de ruimte buiten de kruik. En denkt dat
de ruimte kleiner of groter is, dan de ruimte in andere kruiken, is er
sprake van identificatie. Want!… het feit wil: als de kruik breekt is er
nimmer sprake geweest van een eigen ruimte. Er is in werkelijkheid maar
een onverdeelde ruimte. Door niets en niemand te bezitten!
Menselijk gesproken kunnen we van mijn bewustzijn spreken, vanwege
de herinnering aan eigen naam en vorm. Maar in werkelijkheid weerkaatst
de spiegel alles wat is.
Het getuigebewustzijn is geen beperkt bewustzijn. Ook niet iemands
bezit.
God is universeel en oneindig groter dan de schepping.
God is niet iets wat we kunnen bezitten maar wel zijn.
De mens denkt altijd in termen van bezit en geen bezit.
We hebben geen bewustzijn maar zijn bewustzijn.
Zoeken
Zoek en je zult vinden?
Ja, alles wat met het waarnemen te maken heeft.
Misschien zoek je naar een baan of bepaalde kennis ergens van!… Of wil
je weten dat er leven na de dood is.
Maar… waarin vindt dat zoeken plaats?
Het filmdoek is natuurlijk niet interessant als je naar een film wilt kijken.
Je zegt niet tegen je vriend: ‘Goh, laten we een groot scherm gaan
kijken.’
Wie vindt de vraag interessanter dan het antwoord?
Wie vindt de weg belangrijker dan het doel?
Maar JIJ bent er AL.
Maar daar kun je je niet aan hechten. Je kunt je niet hechten aan iets dat
je niet kunt observeren, nietwaar?
JIJ bent reeds al vrij maar het denken kan zeggen van niet.
Hecht je nergens aan, is mijn advies. Want dat betreft altijd hetgeen wat
waarneembaar is. Maar dat onthechten gaat vanzelf als er sprake is van
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inzicht. Je hoeft er geen klooster voor in te gaan. Zelfkennis bevestigt dat
wat is. DAT wat je werkelijk bent.
Er bestaat geen school voor zelfkennis dan het leven zelf, daar waar jij
bent. En waar jij bent, is geen bepaalde plaats.
Toen aan Yeshua werd gevraagd wanneer het Koninkrijk van God zou
komen en waar, antwoordde hij met: Het is er al, het is onder ons maar
niemand ziet het. … En hij zei: Geloof er niet in, als mensen zullen
zeggen, het is daar.
Van het Koninkrijk van God kun je natuurlijk een voorstelling maken in je
hoofd maar is dat het waarachtige Koninkrijk? Het is daar waar jij bent.
En er is al sprake van gewaarzijn. Maar het kan zijn dat je liever iets
zoekt en vindt.
Wat je vindt kan je verliezen maar wat je bent niet.
Ze zeggen dat een goeroe met zijn vinger naar de maan wijst. Valt er dan
toch weer iets te vinden?… Misschien moet je wel eerst van alles vinden
en ervaren: omdat dat toch in je hoofd zit! Misschien behoor je eerst
geheel je denken bewust te worden, in ieder opzicht. Misschien behoor je
eerst de partner van je dromen te ontmoeten! Misschien moet je eerst de
hemel hebben gezien!
….
Zen, zin en onzin?
Zen staat voor meditatie en het dagelijks leven.
Ooit kreeg een leerling van een zenmeester een draai om zijn oren omdat
ie zeurde over zijn werk: dat ie zijn werk niet leuk, interessant genoeg
vond. Bij zen gaat het namelijk om dat je leeft met aandacht. Dat je met
aandacht handelt. Dus, op die manier staat niet je werk centraal, dat het
leuk is of niet.
Bij zen gaat het niet om geloof. Maar om aandacht voor het moment, dat
we leven noemen.
Met aandacht bijvoorbeeld de afwas doen.
Een hele bekende zen-uitspraak is dan ook: ‘Het buitengewone, ligt in het
gewone.’
Bij zen is ook alles leeg. De volheid ligt bij jou: leef je met aandacht? Zie
je bijvoorbeeld de schoonheid van een blad in de wind? … Hoor je wel
bewust de insecten in je tuin? … Horen jouw oren nog wel het gelach van
kinderen? …
Doe je je werk op de automaat of bewust, met aandacht?
Toch… twijfel ik hier ook aan, aan zen.
Omdat je in mijn ogen er al bent. Natuurlijk lijkt het me slim om,
bijvoorbeeld, met aandacht in het verkeer te zitten. Of er te zijn voor je
kinderen.
Maar jezelf opsluiten in het concept van ‘aandacht’? … Uren zitten en
kijken naar jezelf? …
Ik ben niemand. Kunstjes kunnen tijdelijk leuk zijn maar als levensweg??
Doe ik altijd met alle aandacht de afwas? Wil ik dat wel? Moet ik iets
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bereiken dan? Of mag ik er gewoon zijn? Kan ik nu vrij zijn?
Nietsdoen
Je hebt een baan en toch doe je niets. Je hebt een gezin en toch doe je
niets. Je sport en toch doe je niets. … Omdat je er niet mee
geïdentificeerd bent.
Kan dat dan?
Dat kan omdat ons ware natuur leegte is. Dat we niemand zijn.
Geen leegte van een doodkist. Geen leegte van rot fruit. Maar de leegte
van een groot meer, dat in eenzaamheid ligt in maneschijn.
Als je leeg bent ben je geen ongevoelig persoon. Maar je bent wel in de
wereld maar niet van de wereld. Zoals ze zeggen dat goud niet van deze
aarde is maar sterrenstof.
Wij zijn gelijk aan God, ja God zelf.
En als God hoef je niets te doen. Jouw aanwezigheid is voldoende. Het feit
dat je hier en nu bent.
Maar als je geïdentificeerd bent met de wereld, ben je onderworpen aan
al haar acties.
Er is geen weg dan jijzelf. Dan het feit dat je bent; ‘Ik Ben’.
Alles wat we waarnemen is zoals het is. Een scheet is een scheet en een
lach van een kind een lach. Een ongeluk een ongeluk en lekker eten
lekker eten. Menselijk gesproken is daar helemaal niets mis mee. Mijn
advies is dan ook: Kijk uit met oversteken.
Maar verder kunnen en hoeven we ook niets te doen.
Zoals de wijze man uit Nazareth al zei: Maak je geen zorgen over de dag
van morgen. Maak je geen zorgen over wat je dan zult dragen en zult
eten. Jouw zorgen kunnen nog geen haar die wit is zwart maken.
Toch was deze man zeer behulpzaam. Hij sprak over een grote liefde voor
onze naasten.
Hij zei dat, wanneer je hem zag, God zag! Maar mensen die hem kenden
als mens, geboren uit ouders, veroordeelden hem om wat hij beweerde!
Hij zei ook hecht je nergens aan: Want wie zijn leven probeert te
behouden, zal het verliezen.
Tegen iemand die hem wilde volgen maar toch eerst nog naar een
belangrijke begrafenis wilde, zei hij: ‘Laat de doden de doden begraven!’
Niets is belangrijker dan God. En jij bent op geen enkele manier
afgescheiden van hem. Slechts in en door ons hoofd, bestaat er zoiets als
afgescheidenheid en de ervaring van ontmoeting.
In God bestaat geen dualiteit, geen actie, geen tijd.
Omarm dus je ware natuur en daar hoef je helemaal niets voor te doen.
Verlicht of niet?
Pijnlijke vraag…
Hoeveel beweren niet van zichzelf er te zijn en vallen dan toch door de
mand? zogezegd.
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Maar… je bent er al!
Laat dat beeld maar van jezelf vallen!
Ja, je mag er zijn.
Zeggen dat je wel of niet verlicht bent, is ergens volslagen kinderachtig.
Net of dat je zegt: ‘Ja, God houdt van me.’ … ‘ Nee, God houdt niet van
me.’
Geloof mij: God houdt altijd van je!
In liefde namelijk is er geen dualiteit, afgescheidenheid.
Deze liefde kan je realiseren. Dan ben je gelijk aan God. Maar ook als je
deze liefde niet bewust bent, is zij er wel.
Poonjaji zei over verlichting het volgende:
Ik Ben verlicht. … Ik Ben niet verlicht. Bij beiden is er sprake van IK BEN.
Welkom in Satsang!
Je komt dan een zaal binnen of een privéwoning en gaat ergens zitten. In
het middelpunt zit een dame of heer. Iemand die zegt, gerealiseerd te
zijn.
Er is ruimte voor stilte en dialoog. De Waarheid staat centraal, want
‘satsang’ betekent immers een samenkomst in Waarheid.
De Waarheid zit daar in gestalte van een mens. Een zogenaamde guru of
leraar.
Soms wordt hier misbruik van gemaakt. Misbruik van de goedgelovigheid
van de bezoekers. Geld, seks en macht zijn en blijven gevoelige zaken,
nietwaar?
Maar laat staan, dat iemand echt gerealiseerd is. Echt een spreker van
Waarheid, zoals Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) zelfs zichzelf noemde,
al had ie niets met volgelingen en aanbidding!
Nu zit jij daar aan de voeten van een gerealiseerde, welk voordeel schept
dat voor jou, als zoeker?
Als we ons niet hechten aan een leraar en de leraar niet uit is op jouw
geld, lichaam en toewijding dan… alleen dan… kan er sprake zijn van een
ontmoeting in Waarheid, lijkt me! Anders is het een ontmoeting in alles
behalve – in – DAT.
Ja, de Waarheid maakt ons vrij.
Waarheid, dat geen kennis is uit een boekje.
De leraar is als een spiegel. Waarin je al je sterke- en zwakke punten
mag zien, zonder enig oordeel. Want het oordeel houdt ons gevangen in
deze wereld.
‘Vrijheid gaat aan vrijheid vooraf,’ zoals Krishnamurti zo mooi
formuleerde.
Satsang biedt je uitzicht op Waarheid mocht je deze nog niet gerealiseerd
hebben.
En deze realisatie vraagt geen enkele inspanning, omdat je al
gerealiseerd bent. Je zoekt als (be)zoeker naar jezelf, terwijl je er al bent.
En daar herinnert de(ze) leraar je aan, in liefde naar ik hoop
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Nawoord
Je bent niet wat je denkt dat je bent.
Je bent er al.
Daar gaat geen denken aan vooraf.

Nathan Wennegers
www.EenheidvraagtNiets.nl
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