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Voorwoord	  

	  

Ineens	  was	  het	  daar,	  de	  realisatie.	  Dat	  ik	  als	  ‘ik’	  niet	  besta,	  dat	  ik	  niets	  ben	  en	  
tegelijkertijd	  alles.	  Dat	  het	  Eenheid	  is	  wat	  mij	  en	  mijn	  leven	  beweegt,	  en	  dat	  ik	  als	  mens	  
als	  een	  marionet	  aan	  de	  touwtjes	  hang.	  	  
	  
Het	  is	  einde	  zomer	  2013.	  Ik	  ben	  bij	  een	  lezing	  van	  Paul	  Smit	  op	  de	  School	  voor	  
Praktische	  Filosofie	  en	  Spiritualiteit	  in	  Leeuwarden.	  Zo’n	  vijf	  jaar	  ben	  ik	  verbonden	  
geweest	  aan	  deze	  school,	  maar	  dan	  in	  Utrecht.	  Wegens	  tijdgebrek	  was	  ik	  daar	  al	  eerder	  
mee	  gestopt,	  maar	  bij	  toeval	  viel	  mijn	  oog	  op	  deze	  lezing	  en	  ik	  ‘moest’	  erbij	  zijn.	  	  
Alles	  wat	  er	  die	  avond	  wordt	  gezegd	  resoneert	  enorm.	  Of	  ik	  alles	  al	  ‘wist’,	  en	  waar	  nu	  de	  
perfecte	  woorden	  aan	  worden	  gegeven.	  Ik	  ben	  geraakt,	  door	  de	  eenvoud	  en	  de	  wijsheid.	  
In	  de	  anderhalf	  uur	  tijd	  van	  de	  lezing	  heb	  ik	  niet	  kunnen	  vermoeden	  wat	  dat	  voor	  
gevolgen	  zou	  hebben	  voor	  mijn	  leven	  daarna.	  	  

Mijn	  leven	  voor	  de	  lezing	  is	  mooi.	  Ik	  leef	  ten	  volle	  en	  intens.	  Ik	  werk	  als	  freelance	  
intensive	  care	  verpleegkundige,	  ik	  ga	  beginnen	  aan	  het	  vierde	  jaar	  van	  de	  SPSO,	  ik	  geniet	  
van	  mijn	  lieve	  vrienden,	  het	  schrijven	  aan	  mijn	  boek,	  leuke	  motortochtjes	  en	  mooie	  
ontmoetingen.	  De	  liefde	  blijft	  een	  lastig	  ding.	  Zo	  vaak	  kom	  ik	  onwijs	  leuke	  en	  mooie	  
vrouwen	  tegen,	  waarna	  ik	  dan	  weer	  de	  vlinders	  mis	  en	  haar	  vlinders	  kapot	  vliegen	  op	  
mijn	  vlinderloze	  buik.	  Natuurlijk	  ben	  ik	  te	  kritisch,	  heb	  ik	  bindingsangst	  en	  nog	  wat	  
etiketten	  meer.	  De	  liefde	  van	  mijn	  leven	  heb	  ik	  allang	  laten	  lopen	  en	  ik	  zal	  de	  rest	  van	  
mijn	  leven	  vast	  en	  zeker	  alleen	  blijven.	  Ik	  zal	  eerst	  nog	  wat	  moeten	  helen	  aan	  thema’s	  
van	  vroeger,	  en	  dan	  gaat	  het	  misschien	  wel	  gaan	  lukken.	  Niet	  nu,	  maar	  later…	  
Door	  onder	  andere	  de	  liefde	  kon	  ik	  enorm	  verstrikt	  raken	  in	  onoverzichtelijke	  mentale	  
constructies,	  en	  voelde	  me	  daar	  dan	  behoorlijk	  down	  van.	  Piekeren	  in	  al	  zijn	  volheid.	  
Ook	  al	  kon	  ik	  rationeel	  bedenken	  dat	  alles	  in	  het	  leven	  loopt	  zoals	  het	  moet	  lopen,	  hierin	  
voelde	  ik	  maar	  weinig	  overgave	  en	  vertrouwen.	  De	  school	  voor	  praktische	  filosofie	  had	  
me	  al	  bekendheid	  gegeven	  met	  de	  illusie(s)	  van	  de	  ‘maakbaarheid’	  van	  het	  leven.	  ‘Life	  is	  
what	  happens	  to	  you	  while	  making	  other	  plans’	  wist	  John	  Lennon	  zo	  mooi	  te	  zeggen.	  	  
In	  het	  derde	  jaar	  van	  de	  SPSO	  hebben	  we	  les	  over	  hoe	  vrij	  onze	  vrije	  wil	  nou	  eigenlijk	  is,	  
van	  Ruud	  van	  Rijsingen.	  In	  het	  werkstuk,	  wat	  ik	  naar	  aanleiding	  van	  dat	  college	  heb	  
geschreven,	  benoemde	  ik	  dat	  het	  een	  illusie	  is	  zelf	  iets	  te	  willen	  en	  vervolgens	  keuzes	  te	  
kunnen	  maken	  in	  de	  richting	  van	  wat	  je	  wil.	  Dat	  uiteindelijk	  ‘Gods	  wil	  geschiedde’.	  
Waarom	  kon	  ik	  dat	  dan	  niet	  ervaren	  in	  de	  liefde?	  	  
Lijden	  ontstaat	  wanneer	  je	  iets	  wil	  hebben	  (voelen)	  wat	  je	  niet	  hebt,	  of	  iets	  kwijt	  wil	  wat	  
je	  wel	  hebt.	  Wijze	  woorden	  die	  ik	  had	  onthouden	  na	  een	  10-‐daagse	  Vipassana.	  Het	  
klopte	  als	  een	  bus.	  	  
	  
En	  dan	  ineens,	  na	  die	  avond	  in	  Leeuwarden,	  valt	  het	  kwartje.	  Het	  lijden	  ontstaat	  omdat	  
we	  ons	  als	  mens	  afgescheiden	  voelen	  van	  de	  rest.	  Dat	  ons	  ego	  ons	  het	  gevoel	  geeft	  een	  
afgescheiden	  individu	  te	  zijn,	  met	  een	  vrije	  wil	  en	  keuzemogelijkheid.	  Waarbij	  je	  
vervolgens	  kan	  falen	  of	  slagen.	  Ik	  had	  nogal	  gefaald	  in	  de	  liefde.	  	  
Ineens	  is	  er	  het	  inzicht	  dat	  ik	  bewustzijn	  ben	  dat	  automatisch	  zijn	  rol	  vervuld,	  in	  plaats	  
van	  een	  afgescheiden	  ‘ikje’	  wat	  controlezucht	  heeft	  en	  zijn	  zelfbeeld	  in	  stand	  moet	  
houden.	  Alles	  gebeurt	  vanzelf,	  echt	  álles,	  dus	  ook	  ik.	  En	  dat	  alles	  gebeurt	  in	  ‘dit’	  moment,	  
omdat	  er	  verder	  niets	  bestaat,	  behalve	  in	  gedachten.	  	  
Kort	  daarvoor	  ben	  ik	  nog	  van	  plan	  mijn	  boek	  –	  welke	  ik	  in	  romanvorm	  schrijf	  over	  het	  
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schrille	  contrast	  tussen	  het	  stille,	  naar	  binnen	  gerichte	  kloosterleven	  en	  de	  hectische,	  
naar	  buiten	  gerichte	  maatschappij	  en	  hoe	  daartussen	  een	  brug	  te	  slaan	  –	  als	  scriptie	  in	  te	  
leveren.	  Ik	  heb	  hier	  ook	  toestemming	  voor.	  Om	  de	  een	  of	  andere	  reden	  stagneerde	  het	  
schrijven	  al	  een	  tijdje.	  Dit	  non-‐duale	  inzicht	  moest	  blijkbaar	  eerst	  vallen.	  Ineens	  hoef	  ik	  
geen	  bruggen	  meer	  te	  slaan,	  hoef	  ik	  nergens	  meer	  naartoe,	  loop	  ik	  niks	  mis	  en	  hoef	  ik	  
geen	  betere	  versie	  van	  mezelf	  meer	  te	  worden.	  Ineens	  zie	  ik	  de	  perfectie	  van	  ‘dit’	  
moment,	  omdat	  alleen	  dit	  moment	  bestaat.	  Omdat	  alles	  een	  uiting	  is	  van	  die	  Ene	  energie,	  
van	  Eenheid	  (of	  God).	  	  
Ik	  heb	  zelden	  minder	  geweten	  dan	  nu.	  Geen	  doelen,	  geen	  bestemming,	  geen	  betekenis	  
geven	  aan	  of	  verklaringen,	  geen	  zoeken	  naar.	  En	  wat	  geeft	  dát	  een	  immense	  rust	  en	  
overgave.	  En	  tegelijkertijd	  zegt	  een	  stem	  in	  mij:	  ‘Zo	  gemakkelijk	  kan	  het	  niet	  zijn	  Linda.’	  
Ik	  ben	  vast	  weer	  gevlucht	  in	  een	  theorie	  die	  mij	  ontslaat	  van	  pijnlijke	  emoties	  en	  
mentale	  constructies.	  Met	  dit	  in	  mijn	  achterhoofd	  ben	  ik	  veel	  boeken	  over	  dit	  onderwerp	  
gaan	  lezen.	  Ben	  ik	  in	  gesprek	  gegaan	  met	  vrienden	  over	  dit	  onderwerp.	  Heb	  ik	  mij	  
verdiept	  in	  de	  Advaïta	  Vedânta,	  in	  de	  neurowetenschap	  en	  in	  vele	  filosofische	  
stromingen,	  die	  allemaal	  een	  mening	  hebben	  over	  het	  ‘ik’	  en	  de	  vrije	  wil.	  Heb	  ik	  
nagedacht	  welke	  invloed	  dit	  inzicht	  heeft	  op	  mij	  als	  coach/counselor.	  	  
Het	  zal	  de	  lezer	  dan	  ook	  niet	  verbazen	  dat	  mijn	  eigen	  ervaring	  van	  de	  non-‐dualiteit	  
onderwerp	  van	  deze	  scriptie	  is	  geworden.	  	  

Ik	  wens	  de	  lezer	  veel	  plezier,	  nieuwsgierigheid	  en	  inspiratie	  bij	  het	  lezen	  van	  deze	  
scriptie!	  	  
	  
Linda	  de	  Roos.	  
Utrecht,	  juli	  2014.	  
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Inleiding	  

	  

In	  de	  huidige	  maatschappij	  zie	  ik	  heel	  veel	  lijden.	  In	  de	  afgelopen	  vijf	  jaar	  is	  het	  aantal	  
zelfdodingen	  sterk	  toegenomen	  (bron:	  CBS).	  Naar	  schatting	  plegen	  1000.000	  
wereldburgers	  zelfmoord.	  Dat	  betekent	  iedere	  seconde	  32	  zelfmoorden	  
(www.cijfers.net/zelfmoord.html).	  Door	  mijn	  werk	  als	  intensive	  care	  verpleegkundige	  
word	  ik	  met	  de	  niet-‐geslaagde	  zelfmoordpogingen	  geconfronteerd.	  	  
Daarnaast	  laat	  het	  CBS	  zien	  dat	  één	  op	  de	  acht	  werknemers	  last	  krijgt	  van	  burnout.	  We	  
lijken	  massaal	  ten	  onder	  te	  gaan	  aan	  de	  economische	  crises,	  de	  (keuze)stress	  en	  de	  hang	  
naar	  perfectie	  en	  controle.	  Er	  heerst	  een	  tendens	  van	  “meer,	  meer,	  meer”	  en	  het	  is	  nooit	  
genoeg.	  Overal	  waar	  ‘te’	  voor	  staat	  lijkt	  hip	  en	  een	  must,	  maar	  te-‐vredenheid	  is	  ver	  te	  
zoeken.	  	  
	  
Lijden	  ontstaat	  wanneer	  je	  iets	  verlangt	  wat	  er	  niet	  is	  (perfectie,	  controle,	  een	  partner,	  
meer	  geld,	  die	  ene	  auto,	  etc),	  of	  wanneer	  je	  iets	  kwijt	  wil	  wat	  er	  wel	  is	  (ziekte,	  pijn,	  
piekeren,	  laag	  eigenwaarde,	  je	  schoonmoeder,	  etc).	  Je	  wil	  iets,	  of	  je	  wil	  iets	  kwijt.	  
Datgene	  wat	  je	  wil	  brengt	  vervolgens	  nogal	  wat	  keuzemogelijkheden	  met	  zich	  mee	  in	  
onze	  westerse	  maatschappij.	  De	  keuzes	  die	  je	  maakt	  kunnen	  vervolgens	  ook	  nog	  eens	  
fout	  aflopen.	  	  
De	  keuzes	  beginnen	  al	  jong;	  welke	  middelbare	  school	  kiest	  de	  student	  -‐	  al	  wordt	  dat	  
veelal	  nog	  wel	  voor	  je	  gekozen,	  of	  bepaalt	  de	  citotoets	  dat.	  Het	  vakkenpakket.	  Je	  
studierichting.	  Dat	  blijkt	  dan	  de	  verkeerde	  richting	  te	  zijn.	  Je	  komt	  studiejaren	  en	  –beurs	  
tekort	  om	  het	  opnieuw	  te	  kiezen.	  Welke	  baan,	  sport,	  instrument	  of	  mobiele	  telefoon.	  Het	  
houdt	  nooit	  op.	  	  
Ik	  herken	  deze	  keuzestress	  als	  geen	  ander,	  met	  wat	  we	  in	  deze	  tijd	  allemaal	  moeten	  
kiezen.	  En	  dan	  heb	  ik	  het	  niet	  alleen	  over	  de	  vele	  merken	  jam	  in	  de	  supermarkt.	  Maar	  
ook	  over	  pensioenen,	  verzekeringen,	  hypotheken	  (shit,	  wat	  doe	  ik	  met	  mijn	  
beleggingshypotheek?!),	  welk	  mobiel	  abonnement	  en	  ziektekostenverzekering.	  Een	  
goede	  keuze	  maken	  is	  prima.	  Als	  de	  keuze	  verkeerd	  uitpakt	  is	  het	  interne	  kommentaar	  
vaak	  nogal	  overweldigend.	  En	  de	  gevolgen	  meestal	  zichtbaar	  en	  voelbaar.	  Maar	  wie	  kiest	  
er	  nu	  precies?	  Wie	  maakt	  zich	  druk	  om	  de	  goede	  afloop	  van	  die	  keuze?	  En	  is	  deze	  keuze	  
daarbij	  vrij,	  of	  gebonden?	  
	  
Mijn	  vraag	  over	  wie	  ik	  nou	  werkelijk	  ben,	  en	  waar	  mijn	  ‘ik’	  –	  als	  het	  al	  zou	  bestaan	  –	  dan	  
huist	  laat	  me	  niet	  los.	  Al	  langere	  tijd	  niet.	  Toch	  heeft	  het	  grote	  consequenties	  voor	  het	  
wel	  of	  niet	  hebben	  van	  een	  vrije	  wil	  en	  keuzemogelijkheid.	  En	  dus	  ook	  voor	  de	  mate	  van	  
stresservaring.	  Op	  internet	  en	  in	  de	  kranten	  lees	  ik	  dat	  de	  vrije	  wil	  al	  jarenlang	  een	  
discussie	  is	  tussen	  neurowetenschap	  en	  menig	  filosoof.	  Het	  lijkt	  een	  soort	  onoplosbaar	  
probleem.	  Als	  de	  filosofen	  aan	  zet	  staan,	  dan	  is	  er	  nog	  wel	  (geringe)	  vrije	  wil,	  wat	  maakt	  
dat	  je	  leven	  licht	  stuurbaar	  en	  beïnvloedbaar	  is.	  Dan	  kun	  je	  doelen	  maken	  in	  je	  leven	  en	  
alles	  daarvoor	  in	  het	  werk	  stellen	  om	  die	  te	  behalen.	  Dan	  kun	  je	  werken	  aan	  je	  
persoonlijkheid.	  
De	  neurowetenschappers	  schuiven	  dit	  idee	  gelijk	  van	  tafel.	  Je	  brein	  is	  sneller	  en	  vele	  
malen	  intelligenter	  dan	  je	  bewuste	  intenties	  en	  handelingen,	  dus	  de	  wilservaring	  kan	  
daarbij	  nooit	  vrij	  zijn.	  De	  vrije	  wil	  is	  een	  illusie,	  en	  ik	  ben	  mijn	  brein.	  	  
Menig	  boek	  is	  erover	  geschreven,	  waarin	  beide	  ideeën	  plausibel	  kunnen	  zijn,	  misschien	  
zelfs	  naast	  elkaar	  kunnen	  bestaan.	  	  
Allemaal	  interessante	  materie,	  die	  zeker	  ook	  besproken	  is	  tijdens	  de	  vier	  jaar	  op	  de	  
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SPSO.	  Een	  opleiding	  zonder	  religieus	  standpunt	  en	  die	  openstaat	  voor	  velerlei	  
‘waarheden’.	  Eigen	  onderzoek	  wordt	  daarbij	  gemotiveerd.	  En	  dat	  heb	  ik	  gedaan.	  	  

Vanuit	  dat	  eigen	  onderzoek	  stel	  ik	  in	  deze	  scriptie	  dat	  de	  huidige	  (westerse)	  mens	  ten	  
onder	  gaat	  aan	  (keuze)stress,	  die	  voortkomt	  uit	  onze	  hang	  naar	  perfectie,	  controle	  en	  
verlangens.	  Er	  lijkt	  een	  levenslange	  zoektocht	  gaande.	  	  
Daarbij	  stel	  ik	  dat	  er	  geen	  ‘ik’	  is	  die	  keuzes	  maakt,	  maar	  dat	  we	  vanuit	  de	  non-duale	  
werkelijkheid	  als	  vanzelf	  worden	  (voort)bewogen	  door	  dezelfde	  Ene(rgie).	  	  
	  
Hoe	  verhoudt	  deze	  non-‐duale	  visie	  zich	  tot	  bewustzijn	  en	  bewustwording?	  En	  welke	  
gevolgen	  heeft	  deze	  stelling	  voor	  mij	  als	  coach/counseler,	  en	  dus	  voor	  mijn	  cliënt?	  
Bij	  de	  beantwoording	  van	  deze	  stelling	  maak	  ik	  gebruik	  van	  de	  kennis	  vanuit	  de	  
literatuur	  (neurowetenschappelijk,	  filosofisch	  en	  de	  non-‐dualiteit/Advaïta	  Vedânta),	  
inzichten	  die	  ik	  heb	  opgedaan	  tijdens	  mijn	  vier	  jaren	  op	  de	  SPSO	  en	  gesprekken	  met	  
voor-‐	  en	  tegenstanders	  van	  het	  idee	  dat	  een	  individu	  in	  staat	  is	  tot	  het	  maken	  van	  eigen/	  
bewuste	  keuzes.	  	  
Deze	  scriptie	  zal	  existentiële	  vragen	  omtrent	  leven,	  identiteit	  en	  zingeving	  vanuit	  non-‐
duaal	  perspectief	  aan	  de	  orde	  stellen.	  	  

Ik	  zal	  het	  als	  volgt	  opbouwen:	  
In	  hoofdstuk	  1	  zal	  ik	  ingaan	  op	  het	  begrip	  non-‐dualiteit.	  Wat	  is	  non-‐dualiteit	  vanuit	  de	  
Advaïta	  Vedânta.	  Wat	  zijn	  de	  raakvlakken	  met	  de	  transcendente	  werkelijkheid	  zoals	  wij	  
die	  op	  de	  SPSO	  hebben	  geleerd	  en	  zoals	  die	  binnen	  vele	  spirituele	  bewegingen	  geldt.	  
Daarbij	  ga	  ik	  in	  op	  de	  illusie	  van	  de	  dualiteit.	  
In	  hoofdstuk	  2	  ga	  ik	  in	  op	  de	  vrije	  wil,	  gezien	  vanuit	  de	  filosofie	  en	  de	  wetenschap.	  Hoe	  
vrij	  is	  onze	  vrije	  wil?	  En	  maakt	  het	  hebben	  van	  een	  vrije	  wil	  gelukkiger	  dan	  geen	  vrije	  
wil?	  
Hoofdstuk	  3	  zal	  ingaan	  op	  de	  visie	  van	  de	  neurowetenschap	  als	  het	  gaat	  om	  bewustzijn,	  
vrije	  wil	  en	  keuzemogelijkheid.	  Hoe	  werken	  onze	  hersenen	  nu	  eigenlijk?	  En	  hoe	  
verhoudt	  bewustzijn	  zich	  tot	  niet-‐bewustzijn?	  	  
In	  hoofdstuk	  4	  onderzoek	  ik	  het	  ontstaan	  van	  de	  ik-‐gedachte	  en	  de	  bijbehorende	  
ontwikkelingspsychologie,	  de	  zin	  en	  de	  ‘onzin’	  van	  het	  ego.	  Waarbij	  het	  conflict	  wordt	  
beschreven	  tussen	  Ego	  (zin)	  en	  Ene	  (zijn).	  Ik	  zal	  ingaan	  op	  hoe	  ons	  lijden	  wordt	  
veroorzaakt	  door	  pijnlijke	  identificaties.	  
In	  hoofdstuk	  5	  laat	  ik	  zien	  hoe	  de	  visie	  van	  de	  non-‐dualiteit	  verweven	  kan	  worden	  met	  
coaching.	  Dit	  doe	  ik	  aan	  de	  hand	  van	  de	  input	  van	  cliëntgesprekken	  en	  gesprekken	  met	  
andere	  (non-‐duale)	  coach/counselors.	  
Tot	  slot	  van	  de	  scriptie	  mijn	  conclusie	  en	  het	  nawoord.	  	  
In	  de	  bijlagen	  zijn	  artikelen	  toegevoegd	  waarin	  onder	  andere	  de	  levendige	  discussie	  
tussen	  neurowetenschappers	  en	  filosofen	  worden	  weergegeven,	  ter	  aanvulling	  op	  mijn	  
scriptie.	  	  
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1.	  Wat	  is	  non-dualiteit?	  
	  
	  

“Wat	  betekent	  non-‐dualiteit?	  
Wie	  zegt	  dat	  het	  iets	  betekent?	  
Hè?	  
Stel	  dat	  het	  inderdaad	  iets	  betekent…	  
Ja?	  
Dan	  betekent	  het	  iets	  anders	  niet.	  
En?	  
Dan	  zou	  er	  toch	  weer	  sprake	  van	  onderscheid	  zijn.	  	  
Dus	  non-‐dualiteit	  betekent	  niets?	  
In	  tegenstelling	  tot?”	  

1.1	  BEGRIPSBEPALING	  
	  
Non-‐dualiteit,	  ofwel	  a-‐dvaita,	  betekent	  geen	  twee.	  Dus	  kan	  er	  alleen	  maar	  één	  zijn.	  
De	  non-‐dualiteit	  gaat	  ervan	  uit	  dat	  alles	  naadloze	  eenheid	  is.	  Er	  is	  geen	  grens	  of	  
scheiding	  tussen	  mij	  en	  de	  ander,	  lichaam	  en	  geest,	  de	  micro-‐	  en	  macrokosmos,	  subject	  
en	  object,	  mens	  en	  God.	  De	  grens	  die	  we	  ervaren	  is	  aangeleerd	  en	  betrekkelijk.	  	  
Alles	  is	  (dezelfde,	  Ene)	  energie	  in	  beweging,	  alles	  is	  één	  bewustzijn.	  Al	  ervaren	  we	  wél	  
die	  scheiding,	  ervaren	  we	  als	  mens	  dualiteit	  en	  individualiteit.	  
Jij	  bent	  de	  plant,	  de	  boom,	  de	  kat,	  het	  water	  en	  het	  huis.	  Jij	  bent	  alles,	  en	  tegelijkertijd	  
niets.	  De	  zandkorrel	  in	  de	  woestijn,	  de	  druppel	  in	  de	  oceaan.	  Jij	  bent	  de	  zandkorrel	  én	  de	  
woestijn,	  de	  golf	  én	  de	  oceaan.	  Het	  enige	  dat	  er	  is,	  is	  eenheid.	  Alles	  wat	  zich	  manifesteert,	  
alles	  wat	  in	  beweging	  is,	  is	  eenheid	  in	  beweging.	  	  
Deze	  non-‐dualistische	  visie	  is	  in	  de	  achtste	  eeuw	  na	  Christus	  door	  Adi	  Shankara	  (een	  
invloedrijk	  Hindoe-‐filosoof	  en	  spiritueel	  leider)	  filosofisch	  uitgewerkt	  in	  de	  traditie	  van	  
de	  Advaïta	  Vedânta,	  de	  Indiase	  stroming	  die	  zijn	  oorsprong	  heeft	  in	  de	  Upanishaden,	  
waarvan	  de	  oudste	  dateren	  van	  de	  achtste	  tot	  de	  zesde	  eeuw	  voor	  Christus.	  De	  
Upanishaden	  zijn	  esoterische	  geschriften	  van	  de	  zogenoemde	  woudscholen:	  kleine	  
groepen	  leerlingen	  die	  zich	  rond	  een	  leraar	  hadden	  teruggetrokken	  in	  het	  woud.	  Zij	  
kregen	  onderricht	  in	  de	  belangrijkste	  vragen	  voor	  de	  mens,	  zoals:	  ‘wie	  ben	  ik?’	  Het	  
centrum	  van	  de	  leer	  van	  de	  Upanishaden	  is	  dat	  je	  altijd	  al	  jezelf	  bent,	  zonder	  vormen	  en	  
grenzen	  en	  dat	  je	  zo	  samenvalt	  met	  de	  kern	  van	  alles	  en	  iedereen.	  	  
Ook	  in	  andere	  tradities,	  zoals	  het	  boeddhisme,	  het	  daoïsme,	  de	  joodse	  en	  christelijke	  
mystiek	  en	  het	  soefisme	  is	  de	  non-‐dualistische	  visie	  aanwezig	  als	  ‘hoogste	  waarheid’.	  
Wanneer	  Jezus	  zegt:	  ‘Heb	  Uw	  naaste	  lief	  als	  uzelf’,	  refereert	  ‘als	  uzelf’	  aan	  non-‐dualiteit.	  
Jij	  bent	  in	  wezen	  ook	  de	  ander.	  	  
Of	  in	  Romeinen	  12:5:	  ‘Al	  zijn	  we	  met	  velen,	  door	  onze	  verhouding	  tot	  Christus	  vormen	  
wij	  één	  lichaam.	  En	  wij	  zijn	  stuk	  voor	  stuk	  leden	  van	  dat	  lichaam.	  Wij	  horen	  bij	  elkaar.’	  
‘Gods	  wil	  geschiedde’	  en	  ‘Inshalla’	  maken	  ook	  duidelijk	  dat	  er	  een	  Hoger	  Plan	  werkzaam	  
is.	  	  
De	  filosoof	  Spinoza	  spreekt	  over	  monisme;	  alles	  is	  een	  eenheid,	  alles	  is	  één.	  
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In	  de	  literatuur	  over	  non-‐dualiteit	  staat	  dat	  je	  over	  dit	  inzicht	  in	  feite	  niets	  kunt	  zeggen.	  
Het	  inzicht	  zelf	  gaat	  vooraf	  aan	  het	  mentale	  begrip,	  het	  gaat	  zelfs	  vooraf	  aan	  woorden.	  
Dus	  is	  het	  met	  woorden	  feitelijk	  niet	  eens	  uit	  te	  leggen.	  Woorden	  en	  taal	  zijn	  per	  
definitie	  duaal.	  
In	  die	  zin	  is	  Bewustzijn,	  ofwel	  Eenheid,	  te	  vergelijken	  met	  de	  ruimte	  die	  niet	  verandert	  
als	  je	  er	  iets	  inzet	  en	  het	  daarna	  weer	  weghaalt,	  en	  met	  de	  spiegel	  die	  niet	  verandert	  als	  
er	  iets	  in	  weerspiegeld	  wordt.	  Bewustzijn	  is	  dus	  geen	  object,	  maar	  de	  ‘ruimte’	  waarin	  
alle	  objecten	  verschijnen.	  Het	  kan	  daarom	  niet	  waargenomen	  of	  gekend	  worden,	  want	  
dan	  zou	  het	  alsnog	  een	  object	  zijn.	  Het	  is	  het	  niet-‐voorstelbare.	  
Aangezien	  wij	  als	  mens	  een	  verschijning	  zijn	  in	  deze	  Eenheid,	  kunnen	  we	  deze	  eenheid	  
niet	  kennen	  of	  grijpen.	  Wel	  kan	  het	  besef	  ontstaan	  dat	  je	  een	  verschijning	  bent	  die	  
simpelweg	  aan	  het	  gebeuren	  is.	  Dat	  we	  een	  mogelijkheid	  zijn	  waar	  alle	  beelden	  en	  
gedachten	  in	  kunnen	  verschijnen.	  Dat	  is	  overigens	  geen	  non-‐duale	  staat,	  want	  ook	  als	  
het	  besef	  er	  is	  blijft	  iedere	  ervaring	  duaal.	  Anders	  gezegd:	  non-dualiteit	  is	  geen	  toestand	  
waarin	  je	  kunt	  verkeren,	  maar	  het	  is	  datgene	  waarin	  alle	  toestanden	  verkeren	  (Paul	  Smit).	  
	  
Verschillende	  theorieën	  geven	  hier	  verschillende	  namen	  aan.	  Bewustzijn,	  Ene,	  God,	  
Ware	  Zelf,	  Brahman,	  etc.	  Voor	  mij	  is	  ‘Ene’	  het	  meest	  alomvattende,	  en	  ik	  zal	  deze	  
benaming	  verder	  gebruiken	  in	  mijn	  scriptie.	  	  
Ook	  vanuit	  de	  kwantumfysica	  is	  aangetoond	  dat	  alles	  voortkomt	  uit	  één	  bron,	  ook	  wel	  
nulpuntveld	  genoemd.	  Het	  is	  een	  veld.	  Het	  is	  geen	  deeltje,	  het	  heeft	  geen	  vorm,	  is	  
frequentieloos,	  beweegt	  sneller	  dan	  het	  licht	  en	  het	  wordt	  niet	  beïnvloed	  door	  de	  
gravitatie.	  Dit	  veld	  moet	  wel	  sneller	  dan	  het	  licht	  bewegen,	  want	  het	  is	  de	  bron	  van	  alles	  
wat	  al	  gebeurd	  is,	  wat	  nu	  gebeurt	  en	  het	  is	  tevens	  de	  bron	  van	  de	  hele	  toekomst.	  Daarom	  
moet	  het	  sneller	  dan	  het	  licht	  zijn.	  Om	  die	  reden	  kunnen	  we	  het	  ook	  niet	  opmeten,	  maar	  
we	  kunnen	  wel	  het	  bestaan	  ervan	  kwantificeren.	  
Spiritualiteit	  is	  de	  kennis	  en	  ervaring	  van	  ons	  eigen	  bewustzijn.	  Er	  is	  maar	  één	  
bewustzijn	  in	  het	  hele	  heelal.	  Alles	  wat	  bestaat	  (alle	  soorten	  energie	  en	  alle	  vormen	  van	  
materie)	  is	  de	  manifestatie	  van	  dit	  ene	  enkelvoudige	  Kosmische	  Bewuste	  Zijn.	  Werkelijk	  
alles	  is	  dan	  een	  manifestatie	  van	  onvoorwaardelijke	  liefde.	  Het	  is	  allemaal	  Eenheid.	  
Non-‐dualisme	  zien	  betekent	  dan	  afstand	  doen	  van	  de	  overtuiging	  dat	  we	  afzonderlijke	  
wezens	  zijn,	  individueel	  functionerend.	  Inzien	  dat	  deze	  overtuiging	  slechts	  schijn	  is.	  	  
Daarmee	  verwijst	  non-‐dualiteit	  naar	  een	  inzicht	  dat	  er	  niemand	  is	  behalve	  het	  Ene.	  Wat	  
dat	  Ene	  dan	  vervolgens	  is,	  dat	  weten	  we	  niet.	  Want	  het	  ‘waarnemen’	  wat	  we	  zijn	  kan	  niet	  
worden	  waargenomen,	  zoals	  eerder	  opgemerkt.	  Met	  dat	  inzicht	  gaat	  alles	  zoals	  het	  gaat,	  
in	  ‘dit’	  moment.	  En	  kan	  het	  nooit	  anders	  gaan	  dan	  zoals	  het	  gaat.	  	  
Als	  ik	  al	  iets	  ben,	  dan	  ben	  ik	  dat	  wat	  er	  gebeurt,	  hier,	  nu,	  op	  dit	  moment.	  Als	  ik	  al	  iets	  ben,	  
dan	  ben	  ik	  dit.	  Dat	  is	  de	  betekenis	  van	  de	  non-‐dualiteit	  binnen	  de	  Advaïta.	  	  
	  
Vanuit	  boven	  gestelde	  beschouwing	  is	  non-‐dualiteit	  dus	  een	  inzicht,	  en	  geen	  
(bewust)zijnstoestand	  of	  zijnservaring.	  Zodra	  het	  een	  ervaring	  betreft	  is	  het	  per	  
definitie	  duaal,	  want	  zonder	  dualiteit	  kan	  er	  geen	  ervaring	  zijn.	  En	  hier	  stuit	  ik	  in	  de	  
literatuur	  op	  de	  verschillen	  over	  het	  begrip	  non-‐dualiteit.	  	  
Non-‐dualiteit	  wordt	  in	  Het	  Tibetaanse	  Dodenboek	  als	  een	  hoge	  bewustzijnsstaat	  
beschreven	  welke	  pas	  in	  het	  stervensproces	  manifest	  wordt.	  Wanneer	  het	  (verdelende)	  
ego	  tijdens	  het	  sterven	  verloren	  gaat,	  kan	  de	  onverdeeldheid	  worden	  ervaren,	  niet	  
eerder.	  	  
Vanuit	  de	  integrale	  psychologie	  (o.a.	  Ken	  Wilber)	  en	  de	  transcendentie	  verwijst	  non-‐
dualiteit	  ook	  naar	  een	  bewustzijns-‐	  of	  zijnstoestand.	  	  
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Ken	  Wilber:	  “Het	  ‘bewijs’	  van	  de	  non-‐dualistische	  oplossing	  is	  alleen	  te	  vinden	  in	  
verdere	  ontwikkeling	  van	  het	  bewustzijn	  van	  de	  mensen	  die	  op	  zoek	  zijn	  naar	  de	  
oplossing.”	  	  
Waarmee	  het	  vervolgens	  een	  te	  verwerven	  staat	  wordt,	  ofwel	  een	  weg	  die	  zich	  (door	  
ontwikkeling)	  openbaart.	  
In	  het	  boek	  Mystagogie	  van	  dr.	  Tjeu	  van	  den	  Berk	  wordt	  de	  volgende	  betekenis	  gegeven	  
aan	  het	  woord	  ‘spiritueel	  leven’:	  “Een	  weg	  afleggen,	  een	  proces	  doormaken,	  stadia	  
doorlopen.	  Een	  mens	  is	  een	  wezen-‐in-‐wording.”	  	  
In	  hetzelfde	  boek	  wordt	  verder	  beschreven	  dat	  “de	  plantaardige	  ziel	  het	  dichtst	  bij	  de	  
materiële	  dimensie	  staat,	  en	  via	  het	  dierlijke,	  rationele	  en	  hemelse	  sferen	  opklimt	  naar	  
de	  zuiver	  geestelijke	  sferen.	  Van	  oudsher	  is	  beklemtoond	  dat	  de	  mens	  uit	  drie	  dimensies	  
bestaat:	  lichaam,	  ziel	  en	  geest.	  De	  ziel	  vormt	  de	  brug	  tussen	  lichaam	  en	  geest.”	  
Herman	  Hesse	  schreef	  hierover	  het	  volgende:	  “De	  meest	  beroemde	  beeldencyclus	  die	  
wij	  kennen	  is	  die	  van	  het	  paradijs,	  de	  zondeval	  en	  de	  verlossing.	  In	  de	  ongeschonden	  
eenheid	  van	  het	  bestaan	  van	  Adam	  en	  Eva	  ontstaat	  plotseling	  een	  scheur.	  Ze	  vragen	  zich	  
af:	  waarom	  zouden	  we	  niet	  eten	  van	  de	  boom	  van	  kennis?	  In	  veel	  sprookjes	  eet	  men	  dan	  
van	  de	  vrucht.	  Wie	  deze	  appel	  eet,	  voelt	  zich	  plotseling	  vervreemd	  van	  de	  boom	  des	  
levens.	  Men	  raakt	  in	  ballingschap	  en	  gaat	  een	  tocht	  vol	  ontberingen	  tegemoet,	  op	  weg	  
naar	  verlossing.”	  	  
Wat	  al	  deze	  visies	  gemeen	  hebben	  is	  dat	  het	  leven	  een	  ‘tocht’	  vol	  ontberingen	  is.	  Het	  is	  
een	  zware	  reis.	  De	  donkere	  nacht	  van	  de	  ziel,	  zoals	  Johannes	  van	  het	  Kruis	  het	  daarom	  
ook	  noemt.	  	  
Wikipedia	  over	  de	  donkere	  nacht	  van	  de	  ziel:	  “Donkere	  nacht	  van	  de	  ziel	  is	  een	  metafoor	  
die	  de	  spirituele	  ervaring	  beschrijft	  van	  iemand	  die	  een	  fase	  in	  zijn	  leven	  doormaakt	  
waarin	  hij	  zich	  door	  iedereen	  verlaten	  voelt,	  zonder	  hoop	  op	  een	  betere	  toekomst.	  Deze	  
aan	  depressie	  verwante	  gevoelens	  ervaart	  de	  persoon	  als	  een	  crisis	  van	  geestelijke	  
identiteit.	  Verschillende	  spirituele	  tradities	  zoals	  de	  christelijke	  mystiek	  verwijzen	  naar	  
deze	  ingrijpende	  en	  louterende	  ervaring.”	  
	  
Wat	  staat	  er	  in	  de	  literatuur	  beschreven	  over	  deze	  spirituele	  weg.	  	  
Ken	  Wilber,	  een	  Amerikaanse	  filosoof,	  is	  mijns	  inziens	  het	  meest	  verweven	  met	  de	  (visie	  
van	  de)	  SPSO.	  Hij	  heeft	  een	  groot	  aantal	  ideeën	  uit	  de	  westerse	  psychologie	  en	  filosofie,	  
en	  uit	  de	  oosterse	  spiritualiteit	  geïntegreerd	  tot	  een	  ‘Integrale	  theorie	  van	  het	  
bewustzijn’.	  Hij	  gaat	  uit	  van	  een	  spectrum	  van	  bewustzijn,	  welke	  4-‐ledig	  is	  (ik,	  wij,	  het,	  
zij).	  Zie	  onderstaande	  schema’s.	  
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Het	  is	  van	  belang	  dat	  het	  zelf	  als	  zetel	  van	  integratie	  verantwoordelijk	  is	  voor	  het	  in	  
balans	  brengen	  en	  integreren	  van	  alle	  niveaus,	  lijnen	  en	  toestanden	  in	  de	  mens.	  	  
Waarbij	  het	  zelf	  hierbij	  verschillende	  functionele	  invariabelen	  heeft	  die	  zijn	  centrale	  
activiteit	  vormen	  –	  het	  is	  de	  zetel	  van	  onder	  andere	  identiteit,	  wil,	  metabolisme,	  
navigatie,	  afweermechanismen	  en	  integratie.	  	  
Daarnaast	  spreekt	  Wilber	  over	  bewustzijnstoestanden;	  wakker	  zijn,	  dromen	  en	  diepe	  
slaap.	  Waarbij	  de	  verschillende	  toestanden	  komen	  en	  gaan,	  en	  daarmee	  tijdelijk	  zijn.	  Dit	  
in	  tegenstelling	  tot	  bewustzijnsstadia,	  die	  een	  blijvend	  karakter	  hebben.	  	  
Het	  gaat	  hierbij	  om	  egocentrisch	  of	  prepersoonlijke	  stadium	  (ik,	  lichaam),	  het	  
etnocentrische	  of	  persoonlijke	  stadium	  (wij,	  intellect)	  en	  het	  wereldcentrische	  of	  
hoogstpersoonlijke	  stadium	  (wij	  allemaal,	  geest).	  Waarbij	  de	  wereldcentrische	  gelijk	  
staat	  aan	  het	  transpersoonlijke,	  ofwel	  het	  spirituele.	  Volgens	  deze	  leer	  vertoef	  je	  hier	  
vaak	  maar	  even,	  om	  dan	  weer	  terug	  te	  gaan	  naar	  het	  persoonlijke,	  of	  het	  
prepersoonlijke.	  	  
Het	  geeft	  de	  ontplooiing	  weer	  van	  lichaam	  tot	  intellect	  tot	  geest,	  wat	  bij	  ieder	  mens	  uniek	  
verloopt.	  Ons	  mensbewustzijn	  (ik-‐bewustzijn)	  is	  anders	  dan	  bij	  dieren;	  wij	  vragen	  
onszelf	  af	  wat	  de	  zin	  van	  ons	  leven	  is.	  Er	  is	  groei	  en	  oefening	  nodig	  om	  het	  
transpersoonlijke	  stadia	  te	  kunnen	  ervaren.	  Om	  vanuit	  het	  fysieke	  (de	  zichtbare	  wereld)	  
door	  het	  vitale	  (de	  wereld	  van	  energie),	  het	  mentale	  (de	  wereld	  van	  gedachten	  en	  
emoties/	  de	  wil)	  naar	  het	  spirituele	  (het	  bovenmentale,	  de	  ziel)	  te	  reizen:	  	  
	  
Bovenmentale	   	   Weten	  of	  ‘Levend	  weten’	  
(spirituele)	   	   Helder	  bewustzijn	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Mentale	   	   	   Gedragspatronen	  
	   	   	   Gedachtenpatronen	  
	   	   	   Gevoel/	  pseudo-‐emoties	  (tgv	  denken)	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Vitale	   	   	   Oerverdriet/	  oerwoede	  
	   	   	   Existentiële	  eenzaamheid	  
	   	   	   Wereld	  van	  Archetypen	  (Jung)	  
	   	   	   niet-‐weten/	  onderbewustzijn	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Fysieke	   	   	   Onwetendheid	  
	   	   	   Onbewustheid	  (Freud)	  
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Vanuit	  de	  transpersoonlijke	  visie	  is	  de	  mens	  (ziel)	  in	  dit	  leven	  op	  reis,	  onderweg	  om	  
uiteindelijk	  weer	  terug	  te	  keren	  naar	  die	  Eenheid	  waaruit	  het	  ook	  is	  voortgekomen.	  Een	  
ieder	  zal	  dit	  zelf	  en	  op	  zijn	  eigen	  manier	  in	  zichzelf	  moeten	  (mogen)	  verwezenlijken.	  Er	  
schuilt	  een	  soort	  belofte	  in;	  een	  hogere,	  betekenisvollere	  dimensie	  van	  het	  bestaan.	  Het	  
transpersoonlijke	  betekent	  dat	  je	  de	  diepere	  betekenis	  leert	  kennen	  en	  dus	  inzicht	  krijgt	  
in	  waarom	  dingen	  gebeuren	  zoals	  ze	  gebeuren.	  Je	  krijgt	  levenslessen	  op	  je	  pad,	  en	  zolang	  
je	  ze	  niet	  begrepen	  hebt	  komen	  ze	  steeds	  opnieuw	  terug,	  tot	  je	  ze	  snapt	  en	  doorziet.	  	  
“We	  zijn	  een	  druppel	  in	  de	  oceaan,	  waarbij	  we	  de	  oceaan	  niet	  kunnen	  ervaren.	  Bij	  
overlijden	  worden	  we	  de	  oceaan”,	  uit	  de	  les	  Persoonlijkheid	  vanuit	  Spiritueel	  perspectief	  
op	  de	  SPSO,	  van	  Fransje	  de	  Jongh.	  
	  
Ken	  Wilber	  schijft	  in	  zijn	  boek	  Integrale	  psychologie	  ook	  het	  volgende:	  “Deze	  Geest-‐in-‐
actie	  heeft	  dit	  boek	  geschreven,	  en	  deze	  Geest-‐in-‐actie	  is	  het	  die	  dit	  boek	  nu	  leest.	  Het	  
grote	  Spel	  gaat	  door,	  vanaf	  het	  onderbewuste	  via	  het	  zelfbewuste	  tot	  het	  
bovenbewuste.”	  Waarbij	  de	  Geest-‐in-‐actie	  geïnterpreteerd	  kan	  worden	  als	  Eenheid.	  	  
Wilber	  maakt	  een	  onderscheid	  tussen	  de	  spiritualiteit	  die	  het	  afgescheiden	  zelf	  troost	  en	  
versterkt,	  en	  de	  spiritualiteit	  die	  het	  zelf	  transformeert	  en	  opheft.	  Dit	  onderscheid	  is	  
belangrijk,	  vooral	  nu	  allerlei	  vormen	  van	  pseudo-‐spiritualiteit	  zich	  als	  diepgaand	  
transformerend	  aandienen,	  terwijl	  ze	  alleen	  middelen	  bieden	  om	  anders	  te	  gaan	  denken.	  
In	  nasleep	  van	  new-‐age	  hebben	  personen	  die	  zichzelf	  als	  leermeester	  aanbieden	  deze	  
non-‐duale	  bewustzijnsstaat	  verpopulariseerd	  tot	  een	  te	  verwerven	  levenshouding.	  Om	  
die	  reden	  is	  het	  een	  ‘pseudo	  spirituele	  hebzucht’	  geworden.	  Met	  10.000	  uur	  mediteren,	  
LSD	  of	  ‘the	  God	  helmet’	  kan	  bijvoorbeeld	  het	  hersennetwerk	  uitgezet	  worden,	  waardoor	  
er	  een	  tijdelijke	  ‘bliss-‐ervaring’	  ontstaat.	  Dan	  vindt	  er	  vervolgens	  identificatie	  plaats	  met	  
die	  10.000	  uur	  meditatie	  of	  ‘speciale’	  staat	  van	  zijn.	  	  	  
Dit	  is	  wat	  ze	  binnen	  de	  Advaïta	  de	  ‘advaïtashuffle’	  noemen.	  Het	  ikje	  of	  ego	  heeft	  zich	  dan	  
veridentificeerd	  met	  de	  non-‐dualiteit,	  om	  zich	  beter	  te	  voelen	  of	  om	  de	  pijn	  weg	  te	  
duwen.	  Dan	  vindt	  hij	  of	  zij	  het	  non-‐dualistische	  beter	  dan	  het	  dualistische,	  waardoor	  er	  
nog	  steeds	  dualiteit	  heerst.	  Het	  gaat	  erom	  dat	  een	  verdeeld	  denken	  leert	  zien	  dat	  er	  een	  
achtergrond	  is	  die	  al	  het	  geziene	  mogelijk	  maakt.	  Uiteindelijk	  ben	  je	  niet	  alleen	  maar	  die	  
non-‐dualiteit.	  Dat	  is	  mentale	  Advaïta,	  en	  als	  zodanig	  verdeeld.	  	  
In	  het	  boek	  “Big	  Mind,	  Big	  Heart”	  van	  Dennis	  Genpo	  Merzel	  wordt	  gesproken	  over	  het	  
Ware	  Zelf,	  zie	  de	  illustratie	  op	  pagina	  13.	  Het	  Ware	  Zelf	  overstijgt	  hier	  de	  dualiteit	  én	  de	  
non-‐dualiteit	  en	  staat	  gelijk	  aan	  de	  achtergrond.	  De	  non-‐dualiteit	  staat	  voor	  de	  
advaïtashuffle	  wanneer	  er	  identificatie	  is	  opgetreden.	  	  
Sri	  Ramana	  Maharishji	  (één	  van	  de	  belangrijkste	  Indische	  goeroes	  en	  mystici	  uit	  de	  
vorige	  eeuw)	  gebruikt	  de	  vergelijking	  van	  de	  doorn;	  je	  hebt	  een	  doorn	  waarmee	  je	  de	  
andere	  doorn	  eruit	  haalt.	  Het	  Ware	  Zelf	  laat	  in	  deze	  vergelijking	  zien	  dat	  de	  ene	  angel	  
(dualiteit)	  de	  andere	  (non-‐dualiteit)	  verwijdert,	  zodat	  ze	  daarna	  beide	  weggegooid	  
kunnen	  worden.	  Ofwel	  op	  mogen	  lossen	  in	  het	  Ene,	  de	  achtergrond	  of	  het	  Ware	  Zelf.	  Dan	  
voel	  je	  je	  thuis	  in	  beide,	  bij	  beide.	  Dan	  beweeg	  je	  je	  vrij	  tussen	  het	  duale	  en	  het	  non-‐
duale.	  Alles	  komt	  dan	  gewoon	  op	  in	  de	  Oneindige	  ruimte	  die	  we	  zijn.	  Niks	  van	  wat	  
opkomt	  hoeft	  ontkent	  te	  worden,	  alles	  mag	  er	  dan	  zijn.	  Dan	  beweeg	  je	  de	  hele	  dag	  op	  en	  
neer,	  wetende	  dat	  Eenheid	  de	  beweger	  is.	  We	  kunnen	  met	  dualiteit	  spelen,	  maar	  in	  feite	  
hoeven	  we	  er	  niet	  in	  te	  geloven.	  Dualiteit	  in	  alle	  helderheid	  zien	  betekent	  dat	  je	  er	  niet	  
langer	  in	  verstrikt	  raakt.	  Dan	  is	  alles	  de	  dans	  van	  het	  Ene,	  een	  kosmisch	  schouwspel.	  	  
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Paul	  Smit	  (filosoof,	  auteur	  en	  cabaretier)	  schrijft	  in	  zijn	  boeken	  over	  ingezoomd	  en	  
uitgezoomd	  zijn.	  Wanneer	  je	  ingezoomd	  bent	  in	  je	  ego	  ervaar	  je	  duale	  gevoelens	  en	  
(pieker)gedachten.	  Dan	  denk	  je	  overal	  eindeloos	  over	  na,	  naarstig	  op	  zoek	  naar	  controle,	  
de	  juiste	  beslissing	  en	  een	  oplossing.	  Ben	  je	  uitgezoomd,	  dan	  is	  er	  overgave	  en	  
vertrouwen	  en	  accepteer	  je	  de	  situatie	  zoals	  die	  nu	  is.	  Dan	  is	  het	  intuïtieve	  verstand	  aan	  
het	  werk	  en	  voel	  je	  je	  ‘in	  flow’.	  Dat	  zijn	  de	  momenten	  dat	  je	  het	  ‘ik’	  gewoon	  even	  vergeet.	  
Zoals	  een	  kind	  vol	  overgave	  een	  heel	  legodorp	  aan	  het	  bouwen	  is.	  Of	  wanneer	  je	  in	  een	  
mooi	  en	  rakend	  gesprek	  de	  tijd	  en	  de	  plaats	  vergeet.	  Dan	  zijn	  alle	  ideëen	  over	  jezelf,	  
waaronder	  de	  ondermijnende,	  onderbroken.	  Dan	  kunnen	  alle	  gevoelens	  er	  zijn,	  maar	  
zonder	  ‘commentaar’.	  Dit	  ingezoomd	  en	  uitgezoomd	  zijn	  is	  de	  beweging	  tussen	  het	  duale	  
en	  het	  non-‐duale.	  	  

Hier	  zijn	  we	  dus	  uitgekomen	  bij	  een	  cruciaal	  verschil	  in	  denken	  over	  non-‐dualiteit;	  Een	  
(te	  verkrijgen)	  inzicht	  versus	  een	  (te	  verwerkelijken)	  bewustzijnsstaat.	  	  
Een	  ziel,	  geest	  of	  ‘zelf’	  met	  een	  (levens)missie	  en	  verlangen	  naar	  groei	  en	  uiteindelijk	  
eenheid	  versus	  een	  bewegende	  Ene(rgie)	  volgens	  een	  Hoger	  kosmisch	  plan,	  levend	  
vanuit	  één	  universele	  Ziel.	  	  
Een	  zoeken	  naar	  ‘thuis’,	  ten	  overstaan	  van	  het	  besef	  dat	  ‘dit’	  moment	  thuis	  is.	  
Dit	  vraagt	  nader	  (literatuur)onderzoek.	  	  
	  
Realisatie	  van	  non-‐dualiteit,	  de	  andere	  kijk	  op	  het	  leven,	  kan	  volgens	  Richard	  Sylvester	  
samengevat	  worden	  in	  3	  zinnen,	  zoals	  beschreven	  in	  zijn	  boek	  ‘Geen	  zelf,	  geen	  ander’:	  
1.	  Dit	  Is	  Het,	  dit	  wat	  zich	  voordoet	  is	  alles	  wat	  er	  is.	  Het	  is	  niets	  dat	  alles	  wordt.	  Tijd	  en	  
ruimte	  worden	  doorzien.	  
2.	  Dit	  Is	  Genoeg,	  in	  tegenstelling	  tot	  wat	  wij	  vaak	  zien	  als	  ‘niet	  genoeg’	  omdat	  we	  kijken	  
door	  een	  sluier	  van	  afgescheidenheid,	  en	  daarbij	  meestal	  niet	  erg	  betrokken	  zijn	  bij	  wat	  
er	  gebeurt.	  	  	  
Als	  afgescheidenheid	  verdwenen	  is,	  wordt	  de	  volledige	  levendigheid	  van	  elk	  moment	  
gezien,	  en	  dat	  is	  dan	  genoeg.	  	  
3.	  Dit	  Is	  Wat	  Het	  Is	  (en	  het	  is	  niet	  iets	  anders).	  Bij	  afgescheidenheid	  voegt	  de	  psyche	  vaak	  
betekenis	  en	  bedoeling	  toe	  aan	  wat	  er	  is,	  juist	  omdat	  wat	  er	  is	  in	  zijn	  eenvoud	  niet	  als	  
bevredigend	  genoeg	  wordt	  ervaren.	  Dus	  bedenken	  we	  eindeloze	  verhalen	  over	  Waar	  Dit	  
Over	  Gaat.	  Zin	  en	  betekenis	  lijken	  ons	  bestaan	  te	  rechtvaardigen.	  
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Tony	  Parsons	  geeft	  daar	  nog	  een	  mooie	  aanvulling	  op	  in	  zijn	  boek	  ‘Niemand	  daar…’:	  
“De	  realiteit,	  de	  manifestatie	  die	  daaruit	  voortvloeit,	  is	  louter	  zijn.	  Het	  is	  louter	  zijn,	  ook	  
al	  lijkt	  het	  of	  er	  beweging	  is.	  In	  feite	  is	  het	  slechts	  één	  plaatje,	  maar	  het	  denken	  zet	  een	  
plaatje	  naast	  het	  volgende	  plaatje	  en	  het	  volgende	  en	  denkt	  dan	  dat	  het	  een	  verhaal	  is.	  
Het	  is	  gewoon	  zijn	  wat	  zich	  kenbaar	  maakt.”	  	  
	  
En	  dat	  is	  wellicht	  waar	  het	  uit	  elkaar	  loopt	  wanneer	  er	  over	  non-‐dualitieit	  wordt	  
gesproken	  als	  bewustzijnsstaat,	  of	  als	  inzicht.	  
Vanuit	  de	  Advaïta	  is	  er	  alleen	  maar	  Zijn,	  waarbij	  het	  ‘ik’,	  tijd	  en	  ruimte	  als	  illusie	  worden	  
doorzien.	  Vanuit	  verschillende	  filosofische	  en	  psychologische	  stromingen	  gaat	  het	  vooral	  
om	  Zin(geving),	  en	  vindt	  er	  een	  ontwikkeling	  en	  groei	  plaats	  van	  een	  individu	  in	  de	  tijd.	  	  
	  
1.2	  ZINGEVING	  
	  
Zingeving	  lijkt	  daarmee	  één	  van	  de	  redenen	  voor	  een	  verschil	  in	  begripsbepaling.	  Angst	  
voor	  zinloosheid	  is	  een	  fundamentele	  angst	  (naast	  angst	  voor	  de	  dood	  en	  angst	  voor	  niet	  
goed	  genoeg	  zijn).	  	  
‘Zin	  en	  betekenis	  lijken	  ons	  bestaan	  te	  rechtvaardigen,’	  zo	  schrijft	  Richard	  Sylvester.	  	  
‘De	  geest	  geeft	  betekenis	  aan	  gebeurtenissen,	  omdat	  het	  een	  prettig	  gevoel	  geeft	  er	  
betekenis	  aan	  te	  geven,’	  schrijft	  Sally	  Bongers	  in	  haar	  boek	  ‘Alledaagse	  verlichting’.	  	  
Victor	  Frankl	  (1905-‐1997),	  een	  Oostenrijkse	  neuroloog	  en	  psychiater,	  en	  vooral	  bekend	  
als	  overlever	  van	  de	  holocaust,	  gaf	  aan	  dat	  het	  lijden	  in	  potentie	  zinvol	  is.	  Wanneer	  er	  
geen	  betekenis	  of	  zin	  kan	  worden	  gegeven	  is	  er	  existentieel	  lijden.	  Wat	  betreft	  de	  zin	  van	  
het	  bestaan	  viel	  het	  Frankl	  op	  dat	  medegevangenen	  die	  een	  reden	  tot	  leven	  hadden	  
(bijvoorbeeld	  een	  boek	  schrijven,	  kinderen	  zien	  opgroeien,	  herenigd	  worden	  met	  een	  
geliefde),	  de	  afschuwelijke	  omstandigheden	  van	  het	  concentratiekamp	  beter	  verdroegen	  
en	  zodoende	  een	  grotere	  overlevingskans	  hadden.	  Frankl	  werd	  zelf	  ook	  een	  
ervaringsdeskundige	  van	  zijn	  eigen	  theorie.	  Ondanks	  de	  verschrikkingen	  die	  hij	  in	  het	  
kamp	  meemaakte,	  bleef	  Frankl	  georiënteerd	  op	  de	  toekomst,	  op	  de	  vrijheid,	  op	  de	  
betekenis,	  de	  zin	  en	  het	  doel	  dat	  hij	  aan	  zijn	  leven	  zou	  geven.	  Hij	  was	  vastberaden	  iets	  
voor	  de	  wereld	  te	  doen,	  in	  plaats	  van	  te	  wachten	  tot	  het	  noodlot	  werd	  uitgesproken.	  En	  
zo	  greep	  hij	  ieder	  vrij	  moment	  in	  het	  concentratiekamp	  aan	  om	  op	  elk	  vodje	  papier	  dat	  
hij	  kon	  vinden	  zijn	  boek	  ‘De	  zin	  van	  het	  bestaan’	  te	  schrijven.	  	  
We	  hebben,	  volgens	  Frankl,	  te	  allen	  tijde	  de	  mentale	  vrijheid	  om	  onze	  houding	  ten	  
aanzien	  van	  een	  situatie	  te	  kiezen:	  “Ieder	  mens	  krijgt	  in	  zijn	  leven	  te	  maken	  met	  
tegenspoed.	  Maar	  tragedie	  kan	  veranderen	  in	  een	  persoonlijke	  triomf,	  in	  een	  prestatie,	  
in	  een	  prikkel	  om	  in	  actie	  te	  komen.	  De	  wijze	  waarop	  ieder	  mens	  zijn	  kruis	  draagt,	  zijn	  
lijden	  aanvaardt,	  maakt	  hem	  slachtoffer	  of	  persoonlijk	  leider	  van	  zijn	  situatie.”	  
Hier	  komen	  we	  op	  een	  interessant	  punt.	  Frankl	  is	  een	  determinist,	  maar	  met	  behoud	  van	  
een	  vrije	  wil	  en	  keuzemogelijkheid.	  	  
Volgens	  Wikipedia	  gaat	  het	  bij	  determinisme	  om	  het	  volgende:	  
“Determinisme	  is	  een	  filosofisch	  concept	  dat	  stelt	  dat	  elke	  gebeurtenis	  of	  stand	  van	  
zaken	  veroorzaakt	  is	  door	  eerdere	  gebeurtenissen	  volgens	  de	  causale	  wetten	  die	  de	  
wereld	  regelen	  en	  beheersen.	  Bij	  een	  radicale	  interpretatie	  (het	  harde	  determinisme)	  
sluit	  dit	  in	  feite	  de	  menselijke	  vrije	  wil	  uit,	  omdat	  daarvoor	  in	  een	  rationeel	  universum	  
geen	  plaats	  is.	  Binnen	  het	  determinisme	  zijn	  er	  echter	  veel	  standpunten	  in	  te	  nemen.”	  
Frankl	  is	  een	  determinist	  met	  behoud	  van	  vrije	  keuze.	  Je	  kunt	  kiezen	  voor	  je	  eigen	  geluk.	  	  
Dit	  betekent	  dat	  er	  ‘iemand’	  is	  die	  kan	  kiezen.	  	  
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1.2	  CONCLUSIE	  

We	  hebben	  te	  maken	  met	  een	  verschil	  in	  definitie	  van	  non-‐dualiteit;	  een	  inzicht	  versus	  
een	  bewustzijnsstaat,	  ‘zijn’	  versus	  zingeving,	  ‘dit’	  moment	  versus	  een	  spirituele	  weg,	  
individuele	  ziel	  versus	  een	  universele	  ziel.	  
Wat	  hierin	  de	  overeenkomst	  is,	  is	  dat	  er	  een	  Groter	  iets	  van	  Grote	  invloed	  is	  op	  ons	  
leven;	  de	  ziel.	  Of	  deze	  nu	  universeel	  is,	  of	  individueel.	  Er	  is	  een	  Groter	  spel	  gaande.	  	  
Zingeving	  lijkt	  nodig	  om	  het	  hoe	  en	  waarom	  van	  ons	  bestaan	  te	  kunnen	  begrijpen,	  en	  
daarmee	  existentieel	  lijden	  te	  verminderen.	  Wij	  mensen	  willen	  kunnen	  verklaren,	  willen	  
betekenis	  geven	  aan	  datgene	  wat	  er	  gebeurt,	  dat	  is	  wat	  ons	  onderscheidt	  van	  dieren.	  
Centraal	  bij	  de	  mens	  lijkt	  de	  wil.	  De	  wil	  zet	  in	  beweging.	  De	  wil	  als	  onderdeel	  van	  ons	  
zelf,	  zoals	  Ken	  Wilber	  het	  beschrijft.	  In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  wil	  ik	  ingaan	  op	  de	  (vrije)	  
wil,	  bekeken	  vanuit	  wetenschap	  en	  filosofie.	  Hoe	  vrij	  is	  onze	  vrije	  wil?	  En	  ‘wie’	  of	  wat	  is	  
het	  die	  wil	  (en	  kiest,	  zoals	  Frankl	  beweert)?	  
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2.	  De	  vrije	  wil,	  vanuit	  filosofie	  en	  wetenschap	  
	  

Het	  wel	  of	  niet	  hebben	  van	  een	  vrije	  wil	  roept	  verwoede	  discussies	  op.	  En	  dat	  is	  logisch,	  
want	  zoals	  ik	  in	  het	  vorige	  hoofdstuk	  afsloot,	  de	  (vrije)	  wil	  zet	  in	  beweging	  en	  geeft	  een	  
gevoel	  van	  autonomie.	  Al	  betalen	  we	  vervolgens	  een	  hoge	  prijs	  voor	  die	  autonomie;	  de	  
keuzestress	  en	  hang	  naar	  perfectie	  die	  ik	  benoem	  in	  mijn	  stelling,	  met	  alle	  gevolgen	  van	  
dien.	  Redenen	  genoeg	  om	  die	  vrije	  wil	  grondig	  te	  onderzoeken,	  vanuit	  verschillende	  
visies.	  Hoe	  vrij	  is	  de	  vrije	  wil?	  En	  om	  nog	  een	  stapje	  verder	  te	  gaan	  in	  dit	  onderzoek;	  
waar	  zetelt	  dan	  die	  wil?	  

Onderstaand	  schema	  geeft	  de	  verschillende	  uitgangspunten	  weer:	  

	  

	  

2.1	  DE	  VRIJE	  WIL	  BESTAAT	  NIET	  

Advaïta,	  of	  de	  kwantumfysica,	  behoort	  tot	  de	  harde	  deterministen;	  hierin	  bestaat	  geen	  
ruimte	  voor	  de	  vrije	  wil.	  Ons	  leven	  als	  mens	  wordt	  hierin	  vergeleken	  met	  een	  marionet	  
die	  aan	  de	  touwtjes	  hangt.	  Waarbij	  het	  Ene,	  of	  God,	  die	  touwtjes	  laat	  bewegen.	  We	  
kunnen	  dus	  niet	  kiezen	  voor	  ons	  eigen	  geluk,	  omdat	  we	  simpelweg	  bewogen	  worden	  en	  
er	  geen	  ‘ik’	  of	  individu	  is	  die	  kan	  kiezen	  voor	  geluk.	  Doordat	  wij	  als	  mens	  een	  ego	  
hebben,	  ervaren	  we	  alleen	  wél	  individualiteit,	  en	  een	  vrije	  en	  bewuste	  wil.	  	  

Neurowetenschap	  is	  het	  er	  over	  eens,	  er	  bestaat	  geen	  vrije	  wil.	  Er	  is	  geen	  
hersenonderzoek	  te	  vinden	  die	  het	  libertarisme	  aanhangt.	  Hier	  zijn	  al	  vele	  debatten	  over	  
gevoerd,	  tussen	  wetenschappers	  en	  filosofen.	  Recent	  stond	  er	  nog	  een	  stuk	  in	  het	  
Algemeen	  Dagblad,	  over	  de	  daden	  van	  Breivic,	  zie	  bijlage	  3.	  Opvallend	  uit	  dit	  stuk	  is	  het	  
volgende:	  	  
“Er	  is	  ruimschoots	  wetenschappelijk	  onderzoek	  dat	  aantoont	  dat	  wat	  wij	  doorgaans	  
aanduiden	  met	  'mentale	  processen'	  in	  feite	  fysische	  processen	  in	  onze	  hersenen	  zijn,	  die	  
een	  deterministisch	  verloop	  hebben.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  het	  gedrag	  dat	  de	  mens	  vertoont	  
op	  elk	  moment	  de	  resultante	  is	  van	  zijn	  aanleg,	  gevormde	  ervaring	  en	  eisen	  die	  de	  
leefomgeving	  stelt.	  Er	  is	  dus	  geen	  ander	  gedrag	  dan	  het	  vertoonde	  gedrag	  mogelijk.	  Dit	  
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geldt	  niet	  alleen	  voor	  fysieke	  bewegingen	  van	  het	  lichaam,	  maar	  evenzeer	  voor	  
hersenfuncties	  als	  nadenken,	  weifelen,	  willen	  en	  beslissen	  en	  zelfs	  voor	  nog	  complexere	  
zaken	  als	  bijvoorbeeld	  liefde	  en	  geloof.	  Dit	  zijn	  alle	  fysische	  processen	  waarin	  diverse	  
hersengebieden	  met	  elkaar	  in	  verbinding	  staan,	  waarbij	  wat	  wij	  aanduiden	  als	  
bewustzijn	  en	  geweten	  slechts	  twee	  voorbeelden	  van	  breinactiviteit	  zijn.”	  
In	  ‘Wij	  zijn	  ons	  brein’	  van	  Dick	  Swaab	  wordt	  dit	  ook	  uitvoerig	  beschreven.	  	  

2.2	  DE	  VRIJE	  WIL	  BESTAAT	  	  

Dat	  de	  vrije	  wil	  zou	  bestaan	  is	  een	  interessante	  tegenhanger	  van	  wat	  er	  door	  Advaïta	  en	  
de	  hersenwetenschap	  wordt	  beweerd.	  Marc	  Slors	  zet	  deze	  vrije	  wil	  helder	  uiteen	  in	  zijn	  
boek	  ‘Dat	  had	  je	  gedacht’.	  Dit	  boek	  lijkt	  een	  tegenreactie	  op	  het	  boek	  van	  Dick	  Swaab,	  dat	  
wij	  ons	  brein	  zijn.	  Slors	  schrijft	  dat	  een	  tamelijk	  grote	  groep	  filosofen	  vindt	  dat	  een	  
handeling	  vrij	  is	  en	  van	  de	  persoon	  zelf,	  wanneer	  het	  juist	  níet	  zo	  is	  dat	  je	  ook	  net	  zo	  
goed	  iets	  anders	  had	  kunnen	  willen.	  Want	  niet	  zomaar	  iedere	  keuze	  of	  beslissing	  is	  de	  
jouwe.	  Je	  bent	  dus	  vrij	  als	  je	  handelt	  op	  basis	  van	  eigen	  overwegingen.	  Dat	  die	  
overwegingen	  mogelijk	  gedetermineerd	  zijn	  is	  geen	  probleem,	  omdat	  alternatieven	  je	  
niet	  vrijer	  maken.	  Als	  voorbeeld	  haalt	  Slors	  Maarten	  Luther	  King	  aan.	  Als	  Maarten	  
Luther	  op	  31	  oktober	  1517	  zijn	  aanklacht	  van	  95	  stellingen	  tegen	  de	  Katholieke	  kerk	  op	  
de	  kerkdeur	  van	  Wittenberg	  spijkert,	  zegt	  hij	  (naar	  verluid):	  ‘Hier	  sta	  ik,	  ik	  kan	  niet	  
anders’.	  Het	  ‘ik	  kan	  niet	  anders’	  geeft	  precies	  aan	  hoezeer	  Luthers	  handelen	  zijn	  eigen	  
handelen	  is.	  Het	  feit	  dat	  Luther	  niks	  anders	  wil	  doen	  is	  wat	  volgens	  Slors	  een	  handeling	  
uit	  vrije	  wil	  maakt.	  	  	  
Wat	  blijft	  knagen	  is	  of	  determinisme	  samen	  kan	  gaan	  met	  een	  vrije	  wil.	  Als	  alles	  ten	  
grondslag	  ligt	  aan	  natuurwetten,	  of	  de	  beweging	  van	  het	  Ene	  volgens	  een	  groot	  
kosmisch	  plan,	  worden	  onze	  wil	  en	  handelingen	  daardoor	  dan	  niet	  beperkt?	  Een	  
determinist	  zou	  zeggen	  dat	  áls	  de	  wereld	  er	  zo	  had	  uitgezien	  en	  ik	  iets	  anders	  had	  
gewild,	  ik	  vervolgens,	  puur	  op	  basis	  van	  de	  wetten	  van	  de	  natuur,	  ook	  anders	  zou	  
hebben	  gehandeld.	  En	  dan	  zou	  de	  vrije	  wil	  compatibel	  zijn	  met	  determinisme.	  
Onvrijheid	  in	  de	  zin	  van	  beperking	  is	  dan	  wanneer	  je	  met	  een	  pistool	  op	  je	  slaap	  een	  
opdracht	  uit	  moet	  voeren,	  wanneer	  je	  opgesloten	  zit	  in	  een	  cel	  of	  wanneer	  
dwanggedachten	  of	  stemmen	  in	  je	  hoofd	  je	  zeggen	  wat	  je	  moet	  doen.	  	  
Volgens	  vele	  filosofen	  gaat	  er	  van	  een	  pistool	  op	  je	  hoofd	  een	  bepaalde	  dwang	  uit,	  maar	  
van	  het	  eventuele	  waar-‐zijn	  van	  het	  determinisme	  merken	  we	  eigenlijk	  niets.	  Wat	  
vrijheid	  zou	  betekenen.	  	  

Binnen	  dit	  kader	  heb	  je	  klassieke	  compatibilisten,	  zoals	  boven	  beschreven.	  Daarnaast	  is	  
er	  vanaf	  de	  jaren	  zeventig	  het	  nieuwe	  compatibilisme	  ontstaan.	  Wat	  een	  mens	  volgens	  
deze	  stroming	  van	  een	  dier	  onderscheidt	  is	  het	  feit	  dat	  mensen	  niet	  slechts	  verlangens	  
naar	  allerlei	  zaken	  hebben,	  maar	  ook	  verlangens	  die	  gaan	  over	  welke	  verlangens	  we	  
hebben.	  Een	  roker	  die	  stopt	  met	  roken	  verlangt	  naar	  een	  sigaret,	  dat	  noemt	  men	  een	  
eerste-‐orde	  verlangen.	  Daarnaast	  verlangt	  ze	  naar	  een	  toestand	  waarin	  ze	  dat	  verlangen	  
naar	  een	  sigaret	  niet	  meer	  heeft,	  en	  dat	  maakt	  een	  tweede-‐orde	  verlangen.	  Mensen	  
hebben	  tweede-‐orde	  verlangens,	  dieren	  niet.	  Soms	  wordt	  een	  verlangen	  effectief,	  dan	  
bepaalt	  het	  onze	  wil.	  Wat	  de	  wil	  dan	  vrij	  maakt,	  is	  volgens	  de	  nieuwe	  compatibilisten	  dat	  
het	  effectief	  geworden	  verlangen	  ook	  het	  verlangen	  is	  waarvan	  de	  persoon	  (op	  tweede-‐
ordeniveau)	  wil	  dat	  het	  effectief	  wordt.	  	  
Vrijheid	  zegt	  in	  dezen	  niets	  over	  determinisme.	  Vrijheid	  wordt	  volledig	  gedefinieerd	  in	  
termen	  van	  structuur	  van	  onze	  wil	  en	  verlangens.	  	  
Voor	  een	  significante	  groep	  filosofen	  blijft	  vrije	  wil	  vooral	  een	  kwestie	  van	  anders	  
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hebben	  kunnen	  handelen	  (en	  willen)	  dan	  je	  in	  feite	  gedaan	  hebt,	  op	  een	  manier	  die	  niet	  
verenigbaar	  is	  met	  het	  determinisme.	  	  

Kortom,	  er	  is	  een	  groep	  (met	  name	  filosofen)	  die	  gelooft	  in	  het	  bestaan	  van	  een	  vrije	  wil,	  
én	  een	  groep	  (met	  name	  hersenwetenschappers)	  die	  hier	  niet	  in	  gelooft	  gezien	  de	  
werking	  van	  de	  hersenen.	  Hier	  kom	  ik	  in	  hoofdstuk	  3	  op	  terug.	  	  
Binnen	  de	  Advaïta	  en	  de	  kwantumfysica	  is	  alles	  één	  energie	  in	  beweging.	  Het	  is	  volledig	  
gedetermineerd,	  en	  er	  is	  geen	  ruimte	  voor	  vrije	  wil	  of	  handeling	  omdat	  er	  simpelweg	  
geen	  ‘ik’	  bestaat.	  Er	  is	  alleen	  maar	  dat	  Ene.	  Dit	  is	  het	  non-‐duale	  inzicht.	  	  
Wanneer	  we	  dan	  opnieuw	  kijken	  naar	  de	  uitspraak	  van	  Maarten	  Luther	  King	  (‘Hier	  sta	  
ik,	  ik	  kan	  niet	  anders’),	  dan	  geeft	  ‘ik	  kan	  niet	  anders’	  precies	  aan	  hoezeer	  Luthers	  
handelen	  ‘gebeurt’	  en	  er	  geen	  keuze	  is.	  	  
Binnen	  het	  determinisme	  en	  compatibilisme	  is	  er	  ruimte	  voor	  een	  volledige	  
gedetermineerd	  leven,	  waarin	  er	  desondanks	  vrije	  wil	  en	  handeling	  is.	  Dit	  is	  passend	  bij	  
de	  non-‐dualiteit	  die	  wordt	  uitgelegd	  als	  bewustzijnsstaat,	  waarin	  keuzes	  gemaakt	  
kunnen	  worden	  op	  het	  levenspad	  richting	  geluk,	  wijsheid	  en	  heelheid.	  	  
De	  visie	  dat	  de	  vrije	  wil	  bestaat	  is	  naar	  mijn	  idee	  voor	  de	  meeste	  mensen	  de	  meest	  
denkbare	  en	  ‘geloofwaardige’.	  Omdat	  we	  onze	  wil	  zo	  sterk	  ervaren.	  In	  deze	  visie	  is	  er	  
daarnaast	  ruimte	  voor	  zingeving.	  En	  zingeving,	  zoals	  eerder	  gelezen,	  is	  nodig	  om	  
existentieel	  lijden	  te	  verminderen.	  	  
Binnen	  deze	  categorie	  is	  er	  veelal	  de	  overtuiging	  van	  het	  bestaan	  van	  een	  individuele	  
ziel,	  een	  Zelf	  of	  een	  Goddelijke	  vonk.	  	  
	  
2.3	  ZIEL	  

De	  enige	  manier	  om	  het	  bestaan	  van	  de	  vrije	  wil	  te	  rechtvaardigen	  is	  door	  een	  
immaterieel	  element	  te	  introduceren	  dat	  enerzijds	  voor	  haar	  bestaan	  niet	  afhankelijk	  is	  
van	  de	  materie	  van	  het	  lichaam,	  maar	  anderzijds	  wel	  een	  onderdeel	  uitmaakt	  van	  het	  
wezen	  van	  het	  individu.	  De	  term	  ‘ziel’	  lijkt	  daarbij	  van	  toepassing,	  maar	  daarbij	  moet	  wel	  
worden	  uitgegaan	  van	  haar	  basale	  betekenis	  van	  ‘onstoffelijk	  deel	  van	  de	  mens’,	  
exclusief	  alle	  culturele,	  religieuze	  en	  waarschijnlijk	  veelal	  onjuiste	  associaties	  die	  er	  in	  
de	  loop	  der	  eeuwen	  aan	  verbonden	  zijn	  geraakt.	  Het	  bestaan	  van	  vrije	  wil,	  het	  vermogen	  
van	  de	  mens	  om	  tussen	  verschillende	  opties	  te	  kunnen	  kiezen,	  is	  alleen	  mogelijk	  als	  er	  
naast	  materie	  ook	  een	  niet-‐materieel	  element	  wordt	  geïntroduceerd.	  Voorwaarde	  is	  dat	  
dit	  element	  voor	  haar	  bestaan	  niet	  afhankelijk	  is	  van	  materie,	  maar	  wel	  een	  onderdeel	  
uitmaakt	  van	  het	  wezen	  van	  het	  individu.	  Wie	  dus	  wil	  geloven	  in	  vrije	  wil,	  wie	  wil	  
geloven	  dat	  hij	  zelf	  zijn	  leven	  richting	  kan	  geven,	  het	  heden	  kan	  beïnvloeden	  en	  
daardoor	  een	  deel	  van	  de	  toekomst	  kan	  bepalen,	  zal	  dus	  moeten	  geloven	  in	  een	  ziel.	  
(uit:	  www.sebisme.nl)	  	  	  
Of	  ,	  zoals	  de	  ziel	  staat	  omschreven	  in	  het	  boek	  ‘Het	  donker	  is	  mij	  licht	  genoeg’,	  van	  
Johannes	  van	  het	  Kruis:	  “De	  ziel	  is	  de	  binnenste	  kern,	  het	  eigenlijke	  zelf,	  oorsprong,	  
ongereptheid,	  onverwoestbaarheid,	  wat	  altijd	  overeind	  blijft	  en	  weer	  uitbot	  na	  iedere	  
winter,	  afgeknotte	  stronk	  die	  weer	  loten	  schiet,	  waar	  het	  leven	  zetelt	  voordat	  het	  zich	  uit	  
en	  tastend	  voortgaat,	  door	  woord	  en	  zinnen,	  waar	  Schepper	  en	  schepsel	  samenzijn.”	  	  

Voor	  de	  metafysica	  is	  de	  ziel	  een	  intellectuele	  en	  productieve	  substantie,	  waarvan	  de	  
wetenschap	  vervolgens	  heeft	  aangetoond	  dat	  hij	  niet	  bestaat.	  “Als	  ziel	  staat	  voor	  ‘het	  
principieel	  ondoorgrondelijke	  van	  herkomst	  en	  bestemming	  van	  het	  leven’,	  schrijft	  
Gerard	  Visser	  (auteur	  van	  het	  boek	  ‘Niets	  cadeau’,	  een	  filosofisch	  essay	  over	  de	  ziel),	  dan	  
is	  de	  ziel	  in	  de	  Europese	  filosofie	  en	  wetenschap	  gestorven	  aan	  de	  illusie	  van	  haar	  
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kenbaarheid.	  Waar	  is	  de	  ziel	  nog	  thuis?	  In	  de	  poëzie,	  in	  de	  mystiek,	  de	  esoterie,	  de	  
Jungiaanse	  psychologie.	  En	  in	  een	  paar	  zijkamers	  van	  het	  huis	  van	  de	  filosofie	  
(levensfilosofie,	  fenomenologie).”	  	  
De	  ziel	  is	  een	  manier	  van	  spreken	  van	  de	  mens	  over	  zichzelf.	  ‘Ziel’	  zeg	  je,	  om	  aan	  te	  
geven	  dat	  we	  meer	  zijn	  dan	  onszelf,	  dat	  we	  niet	  samenvallen	  met	  onszelf.	  Dat	  ons	  zelf	  
geen	  ding	  is,	  maar	  dat	  ons	  zelf	  -‐	  om	  met	  Kierkegaard	  te	  spreken	  -‐	  een	  verhouding	  is,	  die	  
zich	  tot	  zichzelf	  verhoudt.	  	  	  
En	  ja,	  een	  mens	  is	  dan	  meer	  dan	  zijn	  brein,	  zoals	  de	  neurowetenschappers	  beweren.	  	  

Wat	  betreft	  het	  wel	  of	  niet	  bestaan	  van	  de	  ziel	  vind	  ik	  hierin	  een	  interessante	  discussie	  
op	  internet,	  zie	  Bijlage	  1.	  Een	  klein	  stukje	  uit	  die	  discussie	  tussen	  Dick	  Swaab	  
(neurowetenschapper)	  en	  Bert	  Keijzer	  (arts-‐filosoof)	  wil	  ik	  hierin	  aanhalen;	  
Swaab:	  “Opgevat	  als	  datgene	  wat	  jij	  echt	  bent,	  wat	  onstoffelijk	  is	  en	  toch	  21	  gram	  zou	  
wegen	  en	  wat	  na	  je	  dood	  blijft	  voortbestaan,	  is	  de	  ziel	  een	  misvatting.	  De	  geest	  -	  opgevat	  
als	  datgene	  waarin	  je	  je	  bewustzijn	  kent	  -	  bestaat	  wel,	  maar	  die	  blijft	  niet	  bestaan	  na	  de	  
dood.	  De	  geest	  is	  puur	  het	  resultaat	  van	  het	  brein.	  Wij	  mensen	  hebben	  tijdens	  de	  evolutie	  
meer	  brein	  gekregen	  dan	  strikt	  noodzakelijk	  voor	  het	  besturen	  van	  ons	  lichaam,	  en	  dat	  
extra	  produceert	  de	  geest.” 
Keizer:	  “Ik	  wil	  aan	  het	  begrip	  van	  de	  ziel	  juist	  vasthouden	  omdat	  je	  daarmee	  gelovigen	  
binnenboord	  houdt.	  Als	  je	  de	  ziel	  verwerpt,	  ben	  je	  die	  hele	  groep	  kwijt	  en	  denken	  ze	  dat	  een	  
gesprek	  als	  dit	  niet	  over	  hen	  gaat.”	  
Swaab:	  “Jij	  houdt	  dus	  vast	  aan	  de	  ziel	  uit	  praktische	  overwegingen?”	  
Keizer:	  “Inderdaad.	  Ik	  wil	  gelovigen	  erbij	  houden.	  Vervolgens	  laat	  ik	  natuurlijk	  wel	  zien	  
dat	  er	  geen	  reden	  is	  om	  aan	  te	  nemen	  dat	  die	  ziel	  na	  de	  dood	  blijft	  bestaan.”	  
Swaab:	  “Zo’n	  slecht	  karakter	  heb	  ik	  niet.	  Ik	  zeg	  gewoon	  waar	  het	  op	  staat:	  de	  ziel	  is	  
onlosmakelijk	  verbonden	  met	  het	  geloof	  in	  leven	  na	  de	  dood,	  en	  dat	  geloof	  berust	  nergens	  
op.”	  

Een	  ziel	  zou	  dus	  samenhangen	  met	  een	  leven	  na	  de	  dood.	  Terwijl	  binnen	  de	  Advaïta	  
geen	  ‘dood’	  als	  zodanig	  bestaat,	  dus	  ook	  geen	  leven	  na	  de	  dood.	  Behalve	  verandering	  van	  
(die	  ene)	  energie.	  	  
Binnen	  de	  Advaïta	  zou	  je	  het	  Ene,	  of	  Bewustzijn,	  kunnen	  omschrijven	  als	  de	  universele	  
ziel	  die	  ons	  allen	  beweegt.	  Een	  bewustzijn	  waarin	  alles	  verschijnt	  en	  ook	  weer	  
verdwijnt.	  Ons	  brein	  produceert	  dan	  geen	  bewustzijn,	  maar	  is	  ontvanger	  van	  het	  
universele	  bewustzijn.	  Dat	  omvat	  Éen	  bewustzijn,	  waarbij	  het	  brein	  werkt	  als	  een	  
‘antenne’	  die	  bewustzijn	  op	  kan	  vangen.	  Dit	  idee	  maakt	  het	  bestaan	  van	  een	  eventuele	  
ziel	  overbodig.	  	  
	  
Vanuit	  het	  non-dualisme	  als	  bewustzijnsstaat	  wordt	  de	  wil	  gezien	  als	  iets	  wat	  bestaat	  uit	  
3	  dimensies;	  de	  Persoonlijkheid,	  de	  Ziel	  en	  het	  Universum.	  Ruud	  van	  Rijsingen	  heeft	  dit	  
ondergebracht	  in	  de	  wilcyclus.	  De	  vraag	  ‘wat	  wil	  ik?’	  is	  van	  groot	  belang.	  De	  wil	  is	  hierbij	  
gekoppeld	  aan	  een	  te	  behalen	  doel	  of	  zielsbestemming.	  Je	  bent	  ‘op	  reis’	  ergens	  naartoe.	  	  
Ons	  bewustzijn	  is	  hierbij	  op	  zoek	  naar	  de	  diepere	  betekenis	  van	  datgene	  wat	  zich	  
voordoet	  of	  heeft	  gedaan,	  om	  tot	  groter	  inzicht	  en	  bewustzijn	  te	  komen.	  Vanuit	  dat	  
inzicht	  kunnen	  er	  dan	  vervolgens	  andere	  keuzes	  gemaakt	  worden.	  	  
Vanuit	  het	  non-dualisme	  vanuit	  Advaïta	  gaat	  het	  meer	  om	  het	  Ene	  (het	  leven,	  
Bewustzijn),	  Mind	  (denken/ego)	  en	  Gevoel	  (fysiek/emotioneel)	  in	  ‘dit’	  moment.	  Bevrijd	  
van	  doelstellingen	  en	  betekenissen,	  is	  elk	  moment	  zijn	  eigen	  bestemming,	  is	  alles	  
betekenisvol	  van	  zichzelf.	  Want	  elk	  moment	  is	  alles	  wat	  er	  is,	  of	  ooit	  geweest	  is.	  Het	  
zoeken	  van	  verklaringen	  of	  de	  diepere	  betekenis	  is	  dan	  een	  manier	  om	  de	  pijn	  of	  leegte	  
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niet	  ten	  volle	  te	  hoeven	  ervaren.	  De	  mens	  die	  tot	  zelfverwerkelijking	  komt,	  verwerkelijkt	  
in	  feite	  niets,	  maar	  wordt	  bevrijd	  van	  de	  waan	  iemand	  te	  zijn,	  een	  ‘ik’.	  Daardoor	  is	  hij	  
niet	  meer	  gebonden	  aan	  de	  vruchten	  van	  zijn	  handelingen	  en	  treedt	  hij	  niet	  meer	  op	  als	  
handelend	  persoon.	  Hij	  is	  een	  instrument	  waarmee	  de	  Ene	  werkelijkheid	  zich	  
manifesteert,	  gesymboliseerd	  in	  Eenheid	  die	  het	  leven	  bespeelt	  en	  alle	  leven(s)	  bezielt.	  	  
Hein	  Stufkens	  verwoordde	  het	  in	  zijn	  college	  ‘Het	  Mysterie	  Mens’	  als	  volgt:	  “Vergelijk	  het	  
leven	  met	  een	  balzaal.	  Iedereen	  draait	  rondjes,	  zonder	  doel.	  Het	  gaat	  om	  de	  dans.”	  
God	  heeft	  ons	  gemaakt	  naar	  zijn	  beeld	  en	  gelijkenis.	  Dus	  ook	  jij	  bent	  God.	  Als	  God	  ben	  je	  
vrij,	  en	  als	  mens	  (ego)	  ben	  je	  een	  marionet.	  Dat	  is	  de	  paradox	  van	  de	  vrije	  wil.	  
	  
2.4	  WAT	  MAAKT	  GELUKKIG,	  wel	  of	  geen	  vrije	  wil?	  

In	  de	  Volkskrant	  van	  24/09/11	  staat	  een	  stuk	  getiteld:	  ‘Geloof	  in	  vrije	  wil	  maakt	  
gelukkiger’,	  geschreven	  door	  Jeroen	  van	  Baar.	  Het	  geloof	  in	  een	  vrije	  wil,	  en	  dus	  meer	  
autonomie,	  zou	  veel	  meer	  opleveren	  dan	  een	  ‘koel’	  determinisme.	  	  
Ik	  heb	  deze	  vraag	  voorgelegd	  aan	  mijn	  900	  Facebook-‐vrienden.	  Dat	  leverde	  54	  reacties	  
op,	  die	  inderdaad	  grotendeels	  bevestigen	  van	  wat	  Jeroen	  van	  Baar	  schrijft.	  	  
Een	  enkele	  uitzondering	  (slechts	  2	  personen)	  ervaart	  een	  enorme	  rust	  om	  te	  beseffen	  
dat	  er	  niks	  te	  kiezen	  en	  te	  willen	  is.	  Want	  wat	  hiermee	  samengaat,	  is	  dat	  er	  geen	  goede	  
en	  foute	  keuzes	  meer	  gemaakt	  kunnen	  worden.	  Er	  bestaat	  geen	  falen,	  schuld	  of	  
schaamte	  meer.	  Alle	  keuzestress	  en	  controle	  is	  weg	  en	  er	  is	  overgave	  aan	  dat	  wat	  er	  
plaatsvindt.	  Dat	  maakt	  dan	  gelukkiger.	  Toch	  waren	  er	  ook	  reacties	  van	  mensen	  die	  er	  
depressief,	  of	  een	  nutteloos/zinloos	  gevoel	  van	  kregen,	  van	  het	  niet	  hebben	  van	  een	  vrije	  
wil	  en	  keuzemogelijkheid.	  Vanuit	  dat	  perspectief	  maakt	  het	  inderdaad	  gelukkiger	  om	  te	  
geloven	  in	  een	  vrije	  wil.	  	  

2.5	  CONCLUSIE	  

Hersenwetenschap	  en	  filosofie	  zullen	  het	  voorlopig	  niet	  (en	  misschien	  wel	  nooit)	  eens	  
worden.	  Het	  hebben	  van	  een	  ziel	  lijkt	  samen	  te	  hangen	  met	  het	  zingeven	  van	  ons	  leven.	  
Omdat	  zinloosheid	  een	  fundamentele	  angst	  is	  van	  de	  mens,	  ofwel	  ons	  ego.	  	  
Vrije	  wil	  of	  niet,	  feit	  is	  wel	  dat	  we	  als	  individu	  een	  vrije	  wil	  ervaren.	  En	  dat	  dat	  blijkbaar	  
gelukkiger	  maakt.	  Wellicht	  ervaren	  we	  ook	  een	  ziel.	  Wetenschap	  toont	  het	  zichtbare	  aan,	  
niet	  het	  onzichtbare.	  Dus	  alle	  ruimte	  voor	  een	  zielscomponent.	  	  
Binnen	  de	  Advaïta	  is	  er	  slechts	  één	  universele	  ziel	  die	  ons	  allen	  beweegt.	  Omdat	  non-‐
dualiteit	  ‘geen	  twee’	  is.	  Dat	  Ene	  beweegt	  ons	  allen	  en	  daardoor	  is	  vrije	  wil	  een	  illusie.	  De	  
vraag	  naar	  ‘waarom	  dingen	  gebeuren	  zoals	  ze	  gebeuren’	  is	  ‘slechts’	  een	  door	  de	  mind	  
gecreëerd	  verhaal.	  Alles	  gebeurt	  zonder	  reden,	  omdat	  Eenheid	  zich	  op	  deze	  manier	  
manifesteert.	  	  
Binnen	  de	  non-‐dualiteit	  als	  bewustzijnsstaat	  is	  het	  de	  individuele	  ziel	  die	  ons	  
voortbeweegt	  en	  die	  op	  reis	  is	  in	  dit	  leven,	  onderweg	  naar	  heelheid.	  We	  zijn	  als	  mens	  op	  
aarde	  om	  te	  leren,	  te	  groeien	  en	  ons	  te	  ontwikkelen	  naar	  een	  hogere	  bewustzijnsstaat.	  
Deze	  twee	  haaks	  op	  elkaar	  staande	  visies	  zijn	  van	  groot	  belang	  als	  het	  gaat	  om	  mijn	  
stelling.	  Het	  vraagt	  daarbij	  om	  meer	  onderzoek,	  met	  name	  ook	  naar	  de	  werking	  van	  onze	  
hersenen.	  	  	  
In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  wil	  ik	  de	  vrije	  wil	  dan	  ook	  bekijken	  vanuit	  de	  
neurowetenschap.	  Hoe	  werken	  onze	  hersenen?	  Hoe	  vormen	  ze	  dat	  wat	  we	  zien	  en	  
ervaren?	  Hoe	  creëren	  onze	  hersenen	  ons	  ‘ik’,	  de	  individualiteit	  en	  alles	  wat	  we	  willen	  in	  
het	  leven?	  	  
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3.	  De	  neurowetenschap	  over	  het	  ‘ik’/	  individu.	  
	  
	  
Als	  individu	  neem	  je	  de	  wereld	  om	  je	  heen	  waar.	  Daarbij	  vindt	  er	  continue	  labelling	  
plaats.	  Het	  gaat	  om	  hoe	  ‘ik’	  mij	  verhoud	  tot	  de	  wereld	  om	  mij	  heen.	  
Wat	  is	  er	  de	  reden	  van	  dat	  je	  ziet	  wat	  je	  ziet?	  Wat	  maakt	  dat	  alles	  vorm	  en	  kleur	  heeft,	  
terwijl	  uiteindelijk	  alles	  gemaakt	  is	  van	  die	  Ene	  (kleur-‐	  en	  vormloze)	  energie?	  Een	  ieder	  	  
ziet	  dat	  hij/zij	  er	  heel	  anders	  uitziet	  dan	  iedereen	  en	  alles	  om	  hen	  heen.	  Jouw	  
verschijning	  en	  jouw	  ‘zijn’	  zijn	  uniek.	  In	  dit	  hoofdstuk	  wil	  ik	  ingaan	  op	  wat	  de	  
neurowetenschap	  én	  de	  filosofie	  mij	  vertelt	  over	  mijn	  (unieke)	  ‘ik’.	  	  
	  
3.1	  ZINTUIGEN	  
	  
In	  het	  boek	  ‘Jij	  bestaat	  niet’	  van	  Roeland	  de	  Looff	  wordt	  op	  een	  begrijpelijke	  manier	  
uitleg	  gegeven	  over	  de	  illusie	  van	  de	  zintuiglijke	  waarneming.	  Hieronder	  	  geef	  ik	  een	  
verkorte	  versie	  van	  zijn	  geschreven	  woorden	  weer.	  	  
Alle	  waarneming	  die	  via	  je	  zintuigen	  tot	  stand	  komt	  ontstaan	  doordat	  de	  zintuigen	  
worden	  geprikkeld	  door	  signalen.	  	  
Signalen	  worden	  middels	  neurotransmitters	  overgebracht	  en	  verwerkt	  tot	  elektrische	  
en	  chemische	  impulsen.	  Het	  brein	  verwerkt	  dit	  tot	  sensaties	  van	  beeld,	  geluid,	  smaak,	  
geur	  en	  aanraking.	  	  
Uiteindelijk	  kun	  je	  dus	  alleen	  iets	  zeggen	  over	  de	  wereld	  zoals	  die	  zich	  in	  jouw	  brein	  
manifesteert.	  Je	  ervaart	  slechts	  de	  elektrochemische	  impulsen,	  niet	  de	  echte	  wereld.	  	  
Wat	  betreft	  zien:	  
Er	  is	  niets	  wat	  kleur	  heeft.	  Alles	  wat	  wij	  waarnemen	  aan	  kleur	  is	  in	  werkelijkheid	  
elektromagnetische	  straling	  van	  een	  bepaalde	  golflengte.	  	  
Op	  een	  voorwerp	  valt	  elektromagnetische	  straling	  van	  allerlei	  golflengtes.	  Een	  deel	  van	  
de	  straling	  wordt	  teruggekaatst.	  Dat	  teruggekaatste	  deel	  wordt	  door	  onze	  hersenen	  
geïnterpreteerd	  als	  een	  kleur.	  	  
Kleuren	  ontstaan	  dus	  in	  ons	  brein.	  	  
Wat	  betreft	  horen:	  
Ook	  de	  beleving	  van	  geluid	  bestaat	  alleen	  in	  de	  hersenen,	  niet	  in	  werkelijkheid.	  In	  de	  
ware	  wereld	  is	  het	  stil,	  en	  zijn	  er	  alleen	  schommelingen	  in	  luchtdruk	  van	  wisselende	  
frequenties.	  
Geluid	  kan	  zich	  alleen	  voortplanten	  via	  een	  medium,	  zoals	  lucht,	  water	  of	  bijvoorbeeld	  
een	  muur.	  Als	  er	  geen	  medium	  beschikbaar	  is,	  zoals	  in	  het	  luchtledige,	  kan	  geluid	  zich	  
niet	  voortplanten.	  
Het	  trommelvlies	  in	  je	  oor	  wordt	  in	  beweging	  gebracht	  door	  geluidsgolven.	  Vervolgens	  
zendt	  het	  oor	  elektrochemische	  signalen	  naar	  het	  brein.	  	  
Wat	  betreft	  proeven:	  
Smaakervaringen	  bestaan	  alleen	  in	  de	  hersenen.	  Er	  is	  niets	  wat	  vanuit	  zichzelf	  zout,	  
zuur,	  zoet,	  bitter	  of	  hartig	  is.	  Er	  zijn	  alleen	  moleculen	  die	  bepaalde	  smaakreceptoren,	  
welke	  zich	  op	  de	  tong	  bevinden,	  prikkelen.	  En	  als	  gevolg	  van	  die	  prikkeling	  ontstaat	  de	  
ervaring	  van	  smaak	  in	  het	  brein.	  	  
Wat	  betreft	  ruiken:	  
Er	  bestaan	  geen	  geuren.	  Wat	  wel	  bestaat	  zijn	  moleculen	  die	  de	  reukcellen	  in	  de	  neus	  
prikkelen.	  Vervolgens	  gaan	  elektrochemische	  signalen	  naar	  het	  brein	  en	  zorgen	  voor	  de	  
ervaring	  van	  geur.	  	  
Wat	  betreft	  voelen	  (tastzin):	  
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De	  tastzin	  ontstaat	  door	  de	  prikkeling	  van	  zenuwen	  in	  de	  huid.	  Hierdoor	  ontstaan	  
elektrochemische	  signalen	  die	  zorgen	  voor	  de	  sensatie	  van	  het	  voelen	  van	  een	  bepaald	  
materiaal	  in	  het	  brein.	  Er	  bestaat	  geen	  warm	  of	  koud,	  er	  bestaan	  alleen	  bewegingen	  van	  
atomen	  en	  moleculen.	  Hoe	  sneller	  die	  bewegen,	  hoe	  hoger	  de	  temperatuur	  zal	  worden	  
ervaren	  als	  gevolg	  van	  prikkeling	  van	  de	  huidzenuwen.	  	  
De	  sensatie	  van	  temperatuur	  ontstaat	  in	  het	  brein.	  	  
	  
Kortom:	  niks	  heeft	  vorm,	  geluid,	  kleur,	  geur	  en	  smaak.	  Alle	  zintuigen	  worden	  op	  de	  een	  
of	  andere	  manier	  geprikkeld	  en	  die	  prikkeling	  wordt	  omgezet	  in	  elektrochemische	  
signalen	  die	  in	  het	  brein	  zorgen	  voor	  ervaringen.	  Dat	  wat	  ik	  zie	  zijn	  mijn	  gedachten	  (en	  
kennis)	  over	  dat	  wat	  ik	  zie.	  Je	  ziet	  niet	  een	  koffiekopje,	  maar	  je	  ziet	  jouw	  kennis	  en	  
denkbeelden	  over	  dat	  kopje.	  Er	  zijn	  verhalen	  bekend	  van	  zenboeddhisten	  die	  in	  
kloosters	  zo’n	  30	  jaar	  naar	  een	  vaas	  staren	  en	  hebben	  moeten	  proberen	  om	  de	  vaas	  te	  
zien.	  Dus	  niet	  het	  denkbeeld	  over	  de	  vaas,	  of	  hun	  kennis.	  Kijken	  naar	  iets	  zonder	  er	  
betekenis	  aan	  te	  hechten	  is	  dan	  de	  uitdaging,	  kijken	  zonder	  opinie	  of	  betekenis.	  	  
Wat	  je	  waarneemt	  is	  dus	  een	  virtuele	  wereld	  die	  binnenin	  je	  brein	  ontstaat.	  Je	  kijkt	  naar	  
een	  plaatje	  binnenin	  je	  brein.	  Hoe	  de	  echte	  wereld	  eruit	  ziet	  kun	  je	  niet	  ervaren.	  
Daarnaast	  voegt	  het	  egofilter	  er	  nog	  een	  extra	  vervorming	  aan	  toe.	  	  
Naarmate	  de	  wetenschap	  zich	  verder	  ontwikkelt	  blijkt	  de	  illusie	  dieper	  te	  gaan	  dan	  er	  
ooit	  voor	  mogelijk	  is	  gehouden.	  Zelfs	  vastigheid	  is	  een	  illusie	  van	  de	  zintuigen.	  	  
Uiteindelijk	  is	  er	  slechts	  energie.	  Wat	  wij	  waarnemen	  als	  vaste	  stof	  is	  niets	  anders	  dan	  
energie.	  Dat	  je	  op	  een	  stoel	  kunt	  zitten	  (en	  er	  niet	  doorheen	  glijdt)	  en	  deze	  dus	  vast	  lijkt	  
komt	  omdat	  het	  energieveld	  van	  het	  lichaam	  een	  ander	  deel	  van	  het	  energieveld	  –	  in	  dit	  
geval	  de	  stoel	  –	  afstoot.	  	  
Iedereen	  is	  deel	  van	  dat	  energieveld.	  Er	  is	  geen	  scheiding	  tussen	  iedereen	  en	  al	  het	  
andere.	  	  
Energie	  en	  massa	  zijn	  hetzelfde,	  zoals	  Einstein	  heeft	  aangetoond.	  
De	  (versimpelde)	  formule	  E=MC²	  is	  vrij	  bekend.	  Hier	  staat	  letterlijk:	  de	  totale	  energie	  
(van	  een	  object)	  is	  de	  massa	  maal	  de	  lichtsnelheid	  in	  het	  kwadraat.	  	  
Einstein	  zei:	  ‘Onze	  afscheiding	  van	  elkaar	  is	  een	  optische	  illusie’.	  
Er	  is	  niets	  aan	  ons	  universum	  wat	  vast	  is.	  Er	  is	  slechts	  de	  illusie	  van	  vastigheid.	  	  
Alles	  wat	  we	  zien	  is	  opgebouwd	  uit	  moleculen.	  Die	  moleculen	  zijn	  vervolgens	  
opgebouwd	  uit	  atomen.	  Het	  kleinste	  atoom	  is	  het	  waterstofatoom,	  welke	  is	  opgebouwd	  
uit	  1	  proton	  (kern	  van	  het	  atoom)	  en	  1	  elektron.	  De	  protonen	  bestaan	  uit	  kleinere	  
deeltjes	  genaamd	  quarks.	  Dit	  alles	  wordt	  omschreven	  door	  de	  kwantummechanica.	  Die	  
wetenschap	  is	  erachter	  gekomen	  dat	  alles	  één	  nulpuntveld	  is,	  ofwel	  één	  energie/	  bron.	  
Alles	  is	  eenheid	  en	  alles	  is	  gemaakt	  van	  hetzelfde	  materiaal.	  
Wat	  wij	  waarnemen	  zijn	  massieve	  voorwerpen	  van	  verschillende	  vorm	  en	  kleur,	  
gescheiden	  door	  leegte	  (lucht).	  Hier	  staat	  een	  tafel,	  dan	  is	  er	  even	  niets	  (lucht)	  en	  dan	  
volgt	  er	  een	  stoel.	  Materiaal	  wat	  gescheiden	  wordt	  door	  stukjes	  ‘niets’.	  
De	  bloem	  is	  gemaakt	  uit	  ander	  materiaal	  dan	  de	  tafel.	  En	  de	  tafel	  uit	  ander	  materiaal	  dan	  
de	  persoon.	  	  
In	  werkelijkheid	  is	  het	  allemaal	  dezelfde	  materie:	  
99,5	  %	  van	  de	  materie	  zijn	  quarks,	  
0,5%	  bestaat	  uit	  elektronen.	  	  
We	  ervaren	  en	  zijn	  een	  mix	  van	  quarks	  en	  elektronen,	  bijeen	  gehouden	  door	  
elektromagnetische	  straling.	  	  
Als	  je	  zou	  zien	  wat	  er	  echt	  is	  dan	  zou	  je	  een	  veld	  waarnemen	  dat	  bestaat	  uit	  neutronen,	  
protonen	  en	  elektronen:	  overal	  hetzelfde.	  En	  in	  dat	  veld	  rijzen	  tijdelijke	  vormen	  op	  die	  
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ook	  weer	  verdwijnen.	  
Met	  de	  ogen	  van	  het	  lichaam	  zien	  we	  alleen	  die	  gescheiden	  vormen.	  Dat	  het	  een	  enkel	  
veld	  (nulpuntveld)	  is	  ontgaat	  ons.	  	  	  
Het	  is	  vergelijkbaar	  met	  het	  kijken	  in	  de	  nacht.	  Ook	  dan	  zie	  je	  een	  wereld	  zonder	  
kleuren,	  net	  zoals	  er	  in	  werkelijkheid	  geen	  kleuren	  zijn.	  Er	  is	  alleen	  een	  kleurloze	  mix	  
van	  quarks	  en	  elektronen	  bij	  elkaar	  gehouden	  door	  voornamelijk	  elektromagnetische	  
straling.	  De	  kleuren	  worden	  dus	  aangebracht	  door	  je	  hersenen	  op	  basis	  van	  de	  
verschillende	  golflengten	  van	  die	  elektromagnetische	  straling.	  Als	  er	  sprake	  is	  van	  een	  
heel	  klein	  beetje	  licht	  dan	  kun	  je	  vormen	  onderscheiden,	  maar	  omdat	  de	  kleuren	  
ontbreken	  lijkt	  alles	  minder	  afgescheiden.	  	  
	  
3.2	  ENERGIEVELD	  
	  
De	  vormen	  zijn	  kwetsbaar	  en	  tijdelijk.	  Datgene	  waaruit	  ze	  zijn	  opgebouwd	  is	  
onkwetsbaar	  en	  eeuwig.	  	  
Het	  enig	  werkelijk	  fundamentele	  is	  dat	  energieveld.	  Niet	  de	  afzonderlijke	  vormen,	  want	  
dat	  zijn	  slechts	  tijdelijke	  expressies	  van	  dat	  energieveld.	  Net	  zoals	  wij	  als	  mens	  een	  
tijdelijke	  expressie	  zijn	  van	  dat	  energieveld.	  
Wij	  denken	  dat	  we	  een	  tijdelijke	  vaste	  vorm	  zijn,	  maar	  in	  wezen	  zijn	  we	  dat	  energieveld.	  	  
Einstein:	  ‘Energie	  kan	  niet	  gecreëerd	  worden,	  of	  vernietigd.	  Het	  kan	  alleen	  maar	  
veranderen	  van	  de	  ene	  vorm	  in	  de	  andere.’	  
Ramana	  Maharshi:	  ‘Er	  is	  geen	  universum,	  alles	  vindt	  plaats	  in	  jouw	  verbeelding’.	  	  
Voor	  wetenschappers	  was	  de	  uitspraak	  van	  Maharshi	  niet	  te	  bevatten.	  Maar	  met	  de	  
huidige	  wetenschap	  is	  duidelijk	  geworden	  dat	  hij	  gelijk	  had.	  Alles	  vindt	  plaats	  in	  mij.	  
Mijn	  hersenen	  creëren	  de	  werkelijkheid.	  	  
	  
Wetenschappelijk	  onderzoek	  heeft	  uitgewezen	  dat	  de	  vrije	  wil	  een	  illusie	  is.	  Zie	  hiervoor	  
ook	  het	  vorige	  hoofdstuk	  en	  Bijlage	  2.	  	  
Met	  behulp	  van	  verfijnde	  fMRI-‐analysemethodes	  is	  aangetoond	  dat	  uit	  activiteit	  in	  de	  
frontale	  pool	  (de	  voorste	  punt	  van	  het	  brein)	  zeven	  seconden	  voordat	  er	  een	  bewuste	  
intentie	  opkomt	  om	  een	  handeling	  te	  verrichten,	  de	  delen	  van	  het	  brein	  die	  betrokken	  
zijn	  bij	  die	  handeling	  zelf	  al	  actief	  worden.	  Je	  brein	  komt	  dus	  in	  actie	  om	  te	  gaan	  
wandelen,	  en	  pas	  daarna	  heb	  je	  de	  bewuste	  gedachte.	  Dus	  als	  we	  iets	  menen	  te	  willen,	  
dan	  bestaat	  de	  ervaring	  van	  het	  willen	  strikt	  genomen	  uit	  niets	  anders	  dan	  
gewaarwordingen	  die	  mijn	  handelen	  begeleiden.	  Alleen	  voegt	  ons	  denken	  daar	  middels	  
een	  ‘trucje’	  nog	  iets	  aan	  toe.	  Er	  is	  een	  mechanisme	  in	  onze	  hersenen	  werkzaam	  dat	  
ervoor	  zorgt	  dat	  je	  het	  gevoel	  krijg	  dat	  jij	  de	  handeling	  veroorzaakt.	  Maar	  niets	  is	  minder	  
waar.	  Het	  onbewuste	  bouwt	  onbewust	  een	  beslissing	  op.	  Je	  gedachten	  zijn	  een	  
verhaaltje	  achteraf,	  zoals	  een	  voetbalreporter	  commentaar	  geeft	  op	  een	  
voetbalwedstrijd.	  Victor	  Lamme	  (hoogleraar	  en	  hersenonderzoeker	  bij	  de	  afdeling	  
Psychologie	  van	  de	  Universiteit	  van	  Amsterdam)	  noemt	  het	  ‘de	  Mart	  Smeets’	  in	  ons	  
hoofd.	  En	  die	  Mart	  Smeets,	  of	  dat	  verhaaltje	  achteraf,	  veroorzaakt	  een	  hoop	  zorgen,	  
frustraties,	  schuldgevoelens,	  gepieker	  en	  allerlei	  doemscenario’s	  in	  ons	  hoofd.	  	  
	  
Wat	  wij	  denken	  is	  dat	  onze	  mening	  ons	  gedrag	  bepaalt:	  
INPUTS/PRIKKELS	  	  	  	  HERSENEN	  DIE	  DENKEN	  	  	  ACTIE	  
Wat	  er	  in	  werkelijkheid	  gebeurt:	  
INPUTS/PRIKKELS	  	  	  ACTIE	  	  	  HERSENEN	  VERZINNEN	  ‘EEN	  VERHAALTJE’	  
Een	  keuze	  wordt	  dus	  onbewust	  gemaakt,	  ofwel	  ons	  brein	  zet	  informatie	  automatisch	  om	  
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in	  gedrag.	  Vervolgens	  bedenkt	  het	  brein	  een	  verhaaltje	  dat	  verklaart	  hoe	  die	  keuze	  tot	  
stand	  is	  gekomen.	  Ons	  bewustzijn,	  wat	  zetelt	  in	  de	  neo-‐cortex,	  is	  dus	  slechts	  ‘een	  
verhaaltje	  achteraf’.	  
Of,	  zoals	  Irvin	  D.	  Yalom,	  een	  van	  de	  beroemdste	  psychiaters	  ter	  wereld,	  zei:	  “Onze	  
bewuste,	  mentale	  voorstellingen	  zijn	  alleen	  maar	  gedachten	  achteraf,	  ideeën	  die	  we	  
naderhand	  bedenken	  om	  ons	  de	  illusie	  van	  macht	  en	  beheersing	  te	  geven.”	  	  
Een	  keuze	  overkomt	  je,	  maar	  daarna	  ontstaat	  direct	  de	  gedachte	  dat	  jij	  die	  keuze	  maakt.	  
“Het	  brein	  doet	  een	  enorme	  goocheltruc	  en	  creëert	  écht	  het	  idee	  dat	  jíj	  kiest	  wat	  je	  doet,	  
denkt	  of	  voelt.	  Doordat	  dit	  zo	  levensecht	  lijkt,	  is	  het	  heel	  logisch	  dat	  iedereen	  hier	  heilig	  
in	  gelooft,”	  aldus	  Paul	  Smit.	  	  

Het	  voelt	  als	  een	  bewuste	  keuze	  als	  je	  in	  de	  Jeanswinkel	  een	  mooie	  spijkerbroek	  wilt	  
kopen,	  het	  toch	  maar	  weer	  terug	  legt	  omdat	  die	  wat	  te	  duur	  is,	  om	  het	  uiteindelijk	  toch	  
gewoon	  te	  kopen.	  In	  werkelijkheid	  zijn	  het	  drie	  keuzes	  die	  de	  hersenen	  hebben	  
genomen.	  De	  eerste	  keuze	  is	  niet	  kopen,	  de	  tweede	  keuze	  is	  terugkeren	  en	  de	  derde	  
keuze	  is	  toch	  kopen.	  De	  bewuste	  persoon	  was	  drie	  keer	  getuige	  van	  een	  keuze	  van	  zijn	  
hersenen.	  Wetenschapsjournalist	  Mark	  Mieras	  omschrijft	  het	  in	  zijn	  boek	  ‘Ben	  ik	  dat?’	  
als	  volgt:	  “Een	  eenvoudige	  keten	  van	  prikkels	  waar	  het	  bewustzijn	  geen	  vinger	  tussen	  
kon	  krijgen.	  De	  keuze	  die	  de	  hersenen	  maken	  is	  een	  uitslag	  van	  de	  machtsstrijd	  in	  de	  
hersenen.	  Groepjes	  actieve	  neuronen	  die	  de	  strijd	  met	  elkaar	  aangaan	  en	  warmlopen	  
voor	  een	  bepaalde	  keuze.	  De	  hersengebieden	  die	  in	  eerste	  instantie	  hadden	  verloren,	  
zorgden	  ervoor	  dat	  ze	  revanche	  kregen	  en	  toen	  wonnen	  ze	  wel.	  Een	  soort	  van	  innerlijk	  
getouwtrek.	  Want	  de	  persoon	  gaat	  met	  de	  spijkerbroek	  de	  deur	  uit.	  Hoe	  dat	  kan?	  
Misschien	  hadden	  de	  hersenen	  op	  weg	  naar	  de	  deur	  iets	  gezien	  of	  geroken	  of	  waaide	  er	  
een	  gedachte	  langs	  waardoor	  de	  krachtsverhouding	  in	  de	  hersenen	  veranderde	  en	  de	  
keuze	  de	  tweede	  keer	  anders	  uitviel.”	  

Volgens	  Victor	  Lamme	  bepalen	  structuren	  in	  de	  hersenen	  hóe	  je	  ‘warm	  loopt’	  voor	  een	  
bepaalde	  keuze.	  Angst,	  begeerte,	  beloning	  en	  walging/pijn	  bepalen	  onbewust	  de	  keuzes	  
die	  je	  maakt.	  Het	  lijkt	  wel	  of	  dat	  je	  zelf	  een	  keuze	  hebt	  en	  maakt,	  maar	  je	  doet	  
automatisch	  datgene	  wat	  je	  het	  meeste	  aantrekt	  en	  die	  gedachten	  ontstaan	  automatisch	  
in	  ons	  brein,	  middels	  groepjes	  neuronen	  dus.	  Angst	  bijvoorbeeld	  zetelt	  in	  de	  amygdala,	  
en	  heeft	  grote	  invloed.	  Uit	  onderzoek	  is	  gebleken	  dat	  mensen	  die	  rechts	  stemmen	  meer	  
angst	  kennen	  en	  een	  grotere	  amygdala	  hebben.	  	  
Neurowetenschap	  heeft	  uitgezocht	  dat	  bepaalde	  delen	  in	  de	  hersenen	  van	  bijvoorbeeld	  
pedofielen,	  criminelen	  of	  psychopaten	  anders	  werken	  dan	  bij	  ‘normale’	  mensen.	  De	  
hersenafwijkingen	  zitten	  met	  name	  in	  de	  amygdala,	  en	  in	  de	  orbitofrontale	  cortex	  die	  
onder	  meer	  verantwoordelijk	  is	  voor	  schuldgevoel,	  moraliteit	  en	  empathie.	  Hierdoor	  
geven	  deze	  mensen	  gemakkelijker	  gehoor	  aan	  hun	  driften	  en	  verlangens,	  en	  houden	  ze	  
geen	  rekening	  met	  de	  gevolgen	  daarvan	  voor	  anderen.	  Het	  brein	  stuurt	  de	  pedofiel	  en	  de	  
psychopaat	  aan,	  alsook	  Breivic.	  Bijlage	  3	  geeft	  een	  interessant	  verhaal	  weer	  waarom	  
Breivic	  deed	  wat	  hij	  deed:	  “Er	  is	  ruimschoots	  wetenschappelijk	  onderzoek	  dat	  aantoont	  
dat	  wat	  wij	  doorgaans	  aanduiden	  met	  'mentale	  processen'	  in	  feite	  fysische	  processen	  in	  
onze	  hersenen	  zijn,	  die	  een	  deterministisch	  verloop	  hebben.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  het	  gedrag	  
dat	  de	  mens	  vertoont	  op	  elk	  moment	  de	  resultante	  is	  van	  zijn	  aanleg,	  gevormde	  ervaring	  
en	  eisen	  die	  de	  leefomgeving	  stelt.	  Er	  is	  dus	  geen	  ander	  gedrag	  dan	  het	  vertoonde	  gedrag	  
mogelijk.	  Dit	  geldt	  niet	  alleen	  voor	  fysieke	  bewegingen	  van	  het	  lichaam,	  maar	  evenzeer	  
voor	  hersenfuncties	  als	  nadenken,	  weifelen,	  willen	  en	  beslissen	  en	  zelfs	  voor	  nog	  
complexere	  zaken	  als	  bijvoorbeeld	  liefde	  en	  geloof.	  Dit	  zijn	  alle	  fysische	  processen	  waarin	  
diverse	  hersengebieden	  met	  elkaar	  in	  verbinding	  staan,	  waarbij	  wat	  wij	  aanduiden	  als	  
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bewustzijn	  en	  geweten	  slechts	  twee	  voorbeelden	  van	  breinactiviteit	  zijn.”	  

3.3	  HOE	  KIEZEN	  WE?	  

Hoe	  maken	  we	  nu	  onze	  keuzes?	  Ofwel	  hoe	  beslissen	  onze	  hersenen	  wat	  ze	  beslissen	  
(voor	  ons)?	  Denken	  we	  bewust	  na,	  of	  is	  het	  vooral	  onbewust	  nadenken.	  Gezien	  wat	  net	  
is	  gebleken,	  is	  dat	  het	  onbewuste	  echt	  veel	  slimmer	  is.	  	  
Ap	  Dijksterhuis	  schrijft	  in	  zijn	  boek	  ‘Het	  slimme	  onbewuste’	  over	  3	  verschillende	  
manieren	  van	  kiezen;	  1.	  Snelle	  beslissers	  (meteen	  kiezen),	  2.	  De	  ‘bewuste	  denkers’	  	  (een	  
paar	  minuten	  bedenktijd)	  en	  3.	  De	  ‘onbewuste	  denkers’	  (een	  paar	  minuten	  kompleet	  
wat	  anders	  doen).	  Het	  idee	  achter	  3	  is	  dat	  hun	  bewustzijn	  werd	  afgeleid,	  terwijl	  hun	  
onbewuste	  wel	  aan	  de	  te	  maken	  keuze	  dacht.	  Dan	  blijkt	  dat	  onbewuste	  denkers	  
uiteindelijk	  de	  ‘beste’	  beslissing	  nemen.	  Een	  nacht	  slapen	  voordat	  je	  een	  belangrijke	  
keuze	  maakt	  (bijvoorbeeld	  het	  kopen	  van	  een	  huis)	  helpt,	  maar	  het	  hoeft	  niet	  eens	  een	  
nacht	  te	  zijn.	  Een	  paar	  minuten	  onbewust	  nadenken	  helpt	  bij	  het	  nemen	  van	  een	  
complexe	  keuze.	  Freud	  was	  het	  hiermee	  eens	  overigens,	  dat	  je	  het	  ‘onbewuste’	  zijn	  werk	  
laat	  doen	  en	  dat	  je	  dan	  op	  een	  gegeven	  moment	  ‘voelt’	  wat	  de	  beste	  keuze	  is.	  Freud	  
beweerde	  ook	  dat	  het	  bij	  minder	  complexe	  keuzes	  precies	  andersom	  was,	  en	  ook	  daar	  
had	  hij	  gelijk	  in.	  Vanwege	  de	  kleine	  capaciteit	  van	  het	  bewuste,	  en	  deze	  kleine	  capaciteit	  
geen	  probleem	  is	  bij	  het	  maken	  van	  kleinere	  beslissingen.	  Daarbij	  heeft	  het	  bewuste	  één	  
voordeel:	  het	  kan	  strakke	  regels	  volgen	  en	  is	  daarom	  heel	  precies.	  Bewustzijn	  lost	  een	  
rekensom	  op	  als	  je	  er	  even	  bewust	  over	  nadenkt.	  Dit	  lukt	  het	  onbewuste	  niet.	  Zodra	  de	  
hoeveelheid	  informatie	  toeneemt	  bij	  het	  nemen	  van	  een	  beslissing,	  neemt	  de	  kwaliteit	  
van	  bewust	  nadenken	  snel	  af,	  omdat	  de	  capaciteit	  overbelast	  wordt.	  Alleen	  gebeurt	  dat	  
met	  het	  bewuste	  al	  heel	  snel.	  Uiteindelijk	  blijkt	  dat	  consumenten	  die	  simpele	  produkten	  
hadden	  gekocht	  (kleding,	  ovenwanten)	  tevredener	  waren	  naarmate	  ze	  bewuster	  hadden	  
nagedacht,	  terwijl	  consumenten	  die	  complexe	  produkten	  hadden	  gekocht	  (huis,	  auto,	  
computer)	  tevredener	  waren	  na	  een	  periode	  van	  onbewust	  nadenken.	  	  

Ook	  bij	  creativiteit	  doet	  het	  onbewuste	  het	  meeste	  werk.	  Het	  bewustzijn	  is	  dan	  alleen	  
nog	  maar	  een	  doorgeefluik	  van	  het	  werk	  dat	  jouw	  onbewuste	  tijdens	  het	  douchen,	  
hardlopen	  en	  zelfs	  slapen	  voor	  je	  heeft	  gedaan.	  	  
De	  kracht	  van	  het	  onbewuste	  wordt	  binnen	  organisaties	  nog	  nauwelijks	  gebruikt.	  
Sterker	  nog,	  processen,	  regels	  en	  procedures	  zijn	  zo	  gericht	  op	  bewust	  denkwerk	  dat	  we	  
slechts	  een	  fractie	  van	  het	  vele	  malen	  slimmere	  onbewuste	  van	  mensen	  gebruiken.	  
Medewerkers	  de	  ruimte	  bieden	  voor	  ‘lummeltijd’,	  tijd	  om	  zelf	  te	  bepalen	  wat	  er	  gedaan	  
wordt,	  is	  zeer	  effectief	  gebleken.	  Zo	  vond	  3M	  de	  Post-‐it	  uit	  en	  Google	  zijn	  G-‐Mail.	  Toch	  
zal	  een	  grote	  meerderheid	  van	  bedrijven	  toch	  raar	  opkijken	  als	  je	  midden	  op	  de	  dag	  een	  
rondje	  gaat	  hardlopen,	  of	  een	  puzzel	  -‐	  met	  echte	  puzzelstukjes	  -‐	  gaat	  maken.	  	  
Uiteindelijk	  heeft	  het	  nemen	  van	  rust	  (en	  dus	  het	  aan	  het	  werk	  zetten	  van	  het	  
onbewuste	  denken)	  ook	  een	  goede	  uitwerking	  bij	  het	  oplossen	  van	  problemen.	  Dan	  
ontstaat	  de	  oplossing	  vanuit	  een	  ‘ruimer’	  (en	  dus	  uitgezoomd)	  inzicht.	  	  
Albert	  Einstein	  zei	  hierin:	  “Je	  kunt	  een	  probleem	  niet	  oplossen	  met	  hetzelfde	  bewustzijn	  
als	  waarmee	  het	  probleem	  is	  ontstaan.”	  
Piekergedachten	  zullen	  nooit	  een	  probleem	  oplossen,	  of	  leiden	  tot	  de	  beste	  beslissing.	  
Het	  functionele	  verstand	  daarentegen	  accepteert	  dat	  de	  situatie	  is	  zoals	  deze	  is,	  en	  zoekt	  
daarin	  constructief	  (en	  ontspannen,	  vol	  vertrouwen)	  naar	  oplossingen	  en	  
mogelijkheden.	  Zonder	  alle	  ruis	  van	  het	  piekerverstand.	  	  
Zodra	  je	  beseft	  dat	  alles	  in	  het	  leven	  gaat	  zoals	  het	  gaat,	  dan	  zit	  je	  gewoon	  relaxed	  te	  
doen	  wat	  het	  leven	  je	  laat	  doen.	  In	  de	  sportwereld	  weten	  ze	  dit	  ook.	  Johan	  Cruijff	  zei:	  
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“Als	  je	  nadenkt,	  ben	  je	  verloren.”	  Als	  een	  speler	  van	  tevoren	  al	  gaat	  piekeren,	  of	  op	  het	  
veld	  nog	  na	  gaat	  denken,	  dan	  heeft	  dat	  qua	  stofwisseling	  een	  negatief	  effect	  op	  zijn	  
lichaam,	  waardoor	  hij	  niet	  in	  de	  wedstrijd	  komt.	  Intuïtief	  en	  ‘in	  het	  moment-‐spel’	  leidt	  
naar	  succes.	  	  
	  
3.4	  BEWUST	  VERSUS	  ONBEWUST	  

Vanuit	  Eenheid	  ontstaan	  ook	  breinen,	  dat	  is	  wat	  de	  Advaïta	  ons	  vertelt.	  Er	  is	  alleen	  maar	  
Bewustzijn,	  en	  ons	  brein	  is	  als	  een	  soort	  antenne	  die	  een	  stukje	  bewustzijn	  ontvangt.	  Al	  
is	  ons	  bewustzijn	  altijd	  een	  verhaaltje	  achteraf.	  En	  leven	  we	  dus	  eigenlijk	  altijd	  in	  het	  
verleden.	  Althans,	  dat	  zegt	  de	  neurowetenschap.	  
Dat	  iemand	  is	  wie	  hij	  is,	  is	  genetisch	  geprogrammeerd.	  Al	  heeft	  diegene	  er	  niet	  voor	  
gekozen	  hoe	  hij	  genetisch	  in	  elkaar	  steekt.	  Net	  zo	  min	  hij	  invloed	  had	  op	  de	  cultuur	  
waarin	  hij	  geboren	  werd.	  Of	  de	  ouders	  die	  hem	  opgevoed	  hebben.	  Desondanks	  bepalen	  
zijn	  genen,	  zijn	  omgeving,	  zijn	  opvoeding	  en	  zijn	  ervaringen	  hoe	  hij	  nu	  in	  het	  leven	  staat,	  
hoe	  hij	  denkt	  en	  handelt.	  Al	  denkt	  en	  handelt	  hij	  maar	  een	  fractie	  van	  een	  procent	  
bewust,	  zoals	  uit	  neurowetenschap	  blijkt.	  We	  zijn	  dus	  als	  het	  ware	  als	  een	  muziekdoosje,	  
volledig	  geprogrammeerd.	  We	  ‘spelen	  in	  ons	  leven	  het	  voorgeprogrammeerde	  deuntje.’	  	  
Dat	  betekent	  dus	  dat	  een	  crimineel	  geprogrammeerd	  is	  om	  criminieel	  te	  zijn,	  of	  een	  
pedofiel	  geprogrammeerd	  om	  pedofiel	  te	  zijn.	  Waarbij	  dan	  in	  het	  programma	  vaststaat	  
of	  die	  crimineel	  of	  pedofiel	  wel	  of	  niet	  het	  ‘slechte	  pad’	  kan	  verruilen	  voor	  het	  ‘goede	  
pad’.	  
Wat	  vervolgens	  de	  grote	  vraag	  is	  en	  blijft;	  wie	  draait	  er	  aan	  dat	  ‘muziekdoosje’?	  Wie	  
bestuurt	  ons	  als	  mensen?	  Wie	  stuurt	  de	  programmering/	  het	  brein	  aan?	  God,	  Brahman,	  
Tao,	  het	  Ene?	  Dat	  is	  iets	  wat	  Dick	  Swaab	  in	  zijn	  boek	  buiten	  beschouwing	  laat.	  	  
	  
Het	  grootste	  deel	  van	  ons	  leven	  verloopt	  dus	  onbewust.	  Zonder	  dat	  bewustzijn	  en	  
zonder	  die	  ‘ik’.	  Neem	  als	  voorbeeld	  autorijden.	  Hoevaak	  ben	  je	  niet	  op	  jouw	  bestemming	  
aangekomen	  terwijl	  je	  van	  de	  weg	  ernaar	  toe	  vrijwel	  niks	  meer	  kon	  herinneren.	  
Verschillende	  psychologen	  hebben	  onderzocht	  hoeveel	  informatie	  mensen	  per	  seconde	  
kunnen	  verwerken,	  zowel	  bewust	  als	  onbewust.	  Die	  informatie	  kun	  je	  omzetten	  in	  bits	  
per	  seconde.	  De	  prikkelverwerkingscapaciteit	  van	  ons	  bewustzijn	  is	  60	  bits	  per	  seconde.	  
Die	  van	  het	  onbewuste	  11,2	  miljoen	  bits	  per	  seconde.	  De	  conclusie	  is	  verbijsterend;	  de	  
verwerkingscapaciteit	  van	  ons	  bewustzijn	  is	  echt	  maar	  een	  fractie	  van	  onze	  totale	  
capaciteit.	  Niet	  de	  5%	  dus,	  zoals	  overal	  wordt	  beschreven.	  Het	  topje	  van	  de	  ijsberg	  
(bewustzijn)	  dat	  boven	  het	  wateroppervlak	  (onbewuste)	  uitsteekt	  is	  maar	  0,000005%.	  
Dat	  heeft	  dus	  niets	  te	  maken	  met	  rationeel	  denken	  of	  redeneren.	  “We	  denken	  dat	  het	  
bewustzijn	  veel	  belangrijker	  is	  dan	  het	  onbewuste,	  maar	  in	  feite	  is	  ons	  onbewuste	  een	  
moderne	  computer	  als	  het	  gaat	  om	  verwerkingscapaciteit,	  en	  ons	  bewustzijn	  niet	  meer	  
dan	  een	  lullig	  ouderwets	  telraam,”	  zo	  schrijft	  Ap	  Dijksterhuis	  in	  ‘Het	  slimme	  onbewuste’.	  
We	  zien	  het	  bewustzijn	  als	  een	  kroon	  op	  de	  evolutie,	  en	  als	  de	  kern	  van	  het	  menselijk	  
bestaan.	  Het	  bewustzijn	  staat	  onterecht	  op	  een	  voetstuk.	  Een	  eerste	  misverstand	  is	  dat	  
we	  bewustzijn	  associeren	  met	  wijsheid,	  verantwoordelijkheid	  en	  verstandigheid.	  Maar	  
‘bezint	  eer	  ge	  begint’	  slaat	  in	  feite	  nergens	  op	  als	  we	  erachter	  komen	  hoe	  het	  feitelijk	  zit	  
met	  ons	  bewustzijn.	  	  
Een	  ander	  misverstand	  is	  dat	  ons	  bewustzijn	  ons	  typisch	  menselijk	  maakt.	  Het	  
veronderstelt	  dat	  dieren	  geen,	  of	  minder	  bewustzijn	  hebben.	  Maar	  de	  spiegeltest	  laat	  
zien	  dat	  dat	  alle	  grote	  mensapen	  (bonobo’s,	  chimpansees,	  gorilla’s,	  orang-‐oetangs) 
olifanten,	  dolfijnen,	  orca’s	  en	  eksters	  wel	  enige	  vorm	  van	  bewustzijn	  hebben,	  want	  die	  



	   27	  

herkennen	  zichzelf	  in	  een	  spiegel.	  Iets	  wat	  katten	  bijvoorbeeld	  niet	  kunnen.	  Toch	  is	  het	  
zelfbewustzijn	  wat	  we	  vinden	  bij	  slechts	  een	  paar	  diersoorten	  duidelijk	  verschillend	  van	  
de	  enorme	  variatie	  van	  bewuste	  ervaringen	  die	  mensen	  hebben.	  	  
Mensen	  kunnen	  met	  hun	  onbewuste	  talloze	  verschillende	  dingen	  doen	  die	  uniek	  zijn,	  
zoals	  bijvoorbeeld	  een	  kind	  zonder	  bewuste	  inspanning	  een	  taal	  leert.	  Geen	  enkel	  ander	  
dier	  kan	  dat.	  Dus	  zowel	  ons	  bewustijn	  als	  ons	  onbewuste	  is	  nogal	  uniek	  in	  vergelijking	  
met	  andere	  dieren.	  Niet	  alleen	  ons	  bewustzijn.	  	  
Nog	  een	  groot	  misverstand	  is	  dat	  het	  bewustzijn	  de	  baas	  is	  in	  ons	  brein.	  Dat	  ons	  
bewustzijn	  de	  belangrijke	  (bewuste)	  beslissingen	  neemt	  en	  voortdurend	  ons	  gedrag	  
stuurt.	  Het	  is	  de	  kern	  van	  ons	  psychologisch	  systeem.	  Maar	  er	  is	  geen	  baas	  in	  onze	  
hersenen.	  Zoals	  de	  filosoof	  Daniel	  Dennett	  ooit	  zei:	  “The	  trouble	  with	  brains	  is	  that	  when	  
you	  look	  in	  them,	  you	  discover	  there’s	  nobody	  home”.	  We	  overschatten	  het	  belang	  van	  
ons	  bewustzijn,	  wellicht	  omdat	  we	  ons	  alleen	  bewust	  zijn	  van	  bewuste	  processen,	  niet	  
van	  de	  onbewuste.	  	  
Sigmund	  Freud	  heeft	  een	  serieuze	  poging	  gedaan	  het	  onbewuste	  te	  ontcijferen.	  Freud	  
concludeerde	  dat	  ‘het	  zowel	  onhoudbaar	  als	  arrogant	  is	  om	  te	  beweren	  dat	  het	  
bewustzijn	  alles	  kent	  wat	  in	  de	  geest	  plaatsvindt.’	  
Freud	  beweerde	  dat	  de	  kern	  van	  het	  onbewuste	  zou	  bestaan	  uit	  infantiele,	  dierlijke	  
driften.	  Daarnaast	  zou	  het	  een	  vergaarbak	  zijn	  van	  traumatische	  herinneringen,	  die	  we	  
proberen	  te	  verdringen.	  Daarmee	  ondersteunt	  hij	  indirect	  het	  idee	  dat	  ons	  bewustzijn	  
verstandig	  en	  rationeel	  is,	  en	  onderschrijft	  hij	  met	  veel	  andere	  psychologen	  de	  
tweedeling	  dat	  het	  bewuste	  slim	  is	  en	  het	  onbewuste	  dom.	  Laat	  het	  nu	  precies	  andersom	  
zijn.	  	  
Het	  bewuste	  neemt	  dus	  geen	  beslissingen,	  maar	  we	  worden	  ons	  slechts	  bewust	  van	  
beslissingen	  die	  het	  onbewuste	  al	  heeft	  genomen.	  	  
	  
Volgens	  de	  neurowetenschappers	  zetelt	  het	  ‘ik’-‐idee,	  ofwel	  onze	  individualiteit	  in	  het	  
brein,	  ofwel	  in	  het	  denken.	  Het	  ‘ik’	  bestaat	  alleen	  als	  ik	  er	  aan	  denk.	  Ons	  personage	  
bestaat	  volledig	  uit	  ons	  geheugen.	  	  
De	  functie	  van	  het	  denken	  is	  verdelen,	  en	  leven	  in	  tijd	  –	  verleden,	  heden,	  toekomst.	  Zelfs	  
in	  vorige	  en	  volgende	  levens.	  Denken	  ontkent	  het	  bestaan	  van	  niet-‐tijd.	  Toch	  is	  het	  
verleden,	  de	  verhaallijn	  van	  ons	  leven	  van	  geboorte	  tot	  nu,	  slechts	  een	  gedachte	  die	  we	  
op	  dit	  moment	  hebben.	  Het	  verleden	  huist	  in	  de	  hypocampus,	  het	  deel	  van	  het	  brein	  
waar	  herinneringen	  liggen	  opgeslagen.	  Als	  je	  die	  aanboort,	  komen	  er	  gedachten	  over	  het	  
verleden.	  Maar	  het	  zijn	  alleen	  maar	  gedachten	  die	  in	  het	  nu	  opduiken,	  het	  is	  niet	  
werkelijk.	  Die	  gedachte	  kun	  je	  alleen	  maar	  hebben	  als	  het	  nu	  verschijnt.	  ‘Ik’	  is	  daarmee	  
alleen	  maar	  nu	  waarin	  de	  dingen	  verschijnen.	  	  
Dit	  is	  ook	  wat	  de	  Advaïta	  ons	  vertelt.	  Tijd	  is	  slechts	  een	  illusie.	  	  
Elk	  moment	  duurt	  niet	  langer	  dan	  een	  fractie	  van	  een	  seconde.	  In	  dat	  moment	  komt	  iets	  
op	  en	  daar	  reageer	  je	  wel	  of	  niet	  op,	  en	  vervolgens	  verdwijnt	  dat	  moment	  achter	  je	  in	  het	  
verleden	  en	  houdt	  het	  op	  te	  bestaan.	  Dit	  moment	  is	  het.	  Meer	  is	  er	  niet.	  
Er	  gebeurt	  niks	  meer	  in	  de	  verleden	  tijd,	  en	  in	  de	  toekomst	  	  heeft	  nog	  nooit	  iets	  
plaatsgevonden.	  Alleen	  gelooft	  ons	  ego	  dat	  niet,	  dus	  die	  blijft	  zoeken	  naar	  oplossingen	  
(en	  vooral	  geluk)	  in	  de	  toekomst. 	  
Alle	  fracties	  van	  een	  seconde	  staan	  los	  van	  elkaar	  en	  onze	  verdeelde	  denkgeest,	  ons	  ego,	  
bindt	  hen	  aan	  elkaar	  om	  een	  verhaal	  te	  construeren	  dat	  simpelweg	  niet	  bestaat.	  Er	  is	  
alleen	  dit	  moment.	  Het	  verleden	  is	  geweest	  en	  bestaat	  op	  dit	  moment	  dus	  niet,	  het	  is	  
slechts	  een	  gedachte;	  een	  herinnering	  die	  je	  op	  dit	  moment	  hebt	  waar	  je	  wel	  of	  niet	  op	  
reageert.	  De	  toekomst	  is	  er	  nog	  niet	  en	  bestaat	  op	  dit	  moment	  dus	  niet,	  het	  is	  slechts	  een	  
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gedachte;	  een	  verwachting	  die	  je	  op	  dit	  moment	  hebt	  waar	  je	  wel	  of	  niet	  op	  kunt	  
reageren.	  
Je	  zult	  nooit	  iets	  kunnen	  vastpakken	  of	  aanraken	  genaamd	  ‘uur’,	  ‘week’,	  ‘maand’,	  ‘jaar’,	  
‘nieuw	  jaar’,	  ‘verleden’,	  ‘toekomst’	  of	  ‘tijd’.	  De	  mind	  schept	  zich	  een	  zelfgevoel	  door	  in	  de	  
tijd	  te	  duiken.	  	  
Verleden	  en	  toekomst	  zijn	  dus	  slechts	  gedachten	  die	  nu	  in	  ‘dit’	  moment	  verschijnen.	  In	  
de	  Volkskrant	  van	  11	  augustus	  2012	  staat	  een	  interview	  met	  Carlo	  Beenhakker,	  Leidse	  
professor	  theoretische	  natuurkunde.	  Hij	  zegt:	  “Tijd	  is	  datgene	  wat	  voorkomt	  dat	  alles	  
tegelijk	  gebeurt.	  Er	  zit	  in	  de	  natuurkunde	  iets	  ingebouwd	  dat	  ervoor	  zorgt	  dat	  de	  wereld	  
er	  geordend	  uit	  ziet.	  Dat	  is	  een	  gegeven.”	  
Of	  zoals	  de	  Duitse	  filosoof	  Immanuel	  Kant	  zei:	  “Ruimte	  en	  tijd	  zijn	  slechts	  constructies	  
van	  de	  hersenen	  om	  de	  werkelijkheid	  te	  ordenen.	  Ze	  bestaan	  niet	  werkelijk.”	  
	  
3.5	  CONCLUSIE	  
	  
In	  het	  leven	  hebben	  we	  vanuit	  de	  Advaïta	  en	  hersenwetenschap	  met	  alleen	  maar	  illusies	  
te	  maken.	  Ik	  heb	  de	  werking	  van	  onze	  hersenen	  proberen	  weer	  te	  geven,	  en	  hoe	  de	  
‘werkelijkheid’	  binnenin	  onze	  hersenen	  tot	  stand	  komt.	  Dit	  is	  niet	  hoe	  de	  werkelijkheid	  
is.	  	  
Ons	  menselijk	  bewustzijn	  blijkt	  slechts	  een	  ‘verhaaltje	  achteraf’,	  in	  plaats	  van	  een	  reële	  
kijk	  op	  de	  werkelijkheid.	  	  
Naast	  de	  tijd	  is	  het	  ‘ik’,	  ofwel	  onze	  individualiteit	  een	  illusie.	  Je	  bent	  geen	  individu,	  maar	  
je	  bent	  bewustzijn	  dat	  een	  spel	  aan	  het	  spelen	  is,	  zegt	  de	  Advaïta.	  En	  in	  dat	  spel	  
verschijnen	  ook	  breinen,	  en	  maak	  je	  als	  bewustzijn	  vanalles	  mee	  en	  alles	  verloopt	  
daarbij	  precies	  zoals	  het	  moet	  gaan.	  	  
Volgens	  de	  hersenwetenschap	  is	  het	  ‘ik’	  slechts	  een	  gedachte	  in	  ons	  brein.	  Het	  ‘ik’	  
bestaat	  alleen	  als	  je	  er	  aan	  denkt.	  	  
Alles	  wat	  we	  over	  onszelf	  of	  over	  anderen	  kunnen	  zeggen	  is	  een	  gedachte,	  een	  idee.	  
Maar	  wat	  maakt	  dat	  het	  gevoel	  zó	  sterk	  is	  te	  bestaan,	  een	  individu	  te	  zijn	  met	  een	  eigen	  
wil	  en	  keuzemogelijkheid?	  	  
In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  ga	  in	  op	  het	  ontstaan	  van	  de	  ik-‐gedachte.	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   29	  

4.	  Het	  ontstaan	  van	  de	  IK-gedachte	  
	  
“Wanneer	  het	  (verdelende)	  ego	  tijdens	  het	  sterven	  verloren	  gaat,	  kan	  de	  onverdeeldheid	  
worden	  ervaren,	  niet	  eerder,”	  zo	  wordt	  beschreven	  in	  het	  Tibetaanse	  boek	  van	  leven	  en	  
sterven.	  Zolang	  wij	  als	  mens	  leven,	  worden	  wij	  vergezeld	  van	  ons	  ego	  die	  alleen	  maar	  
kan	  ervaren	  middels	  dualiteit.	  Toch	  hebben	  we	  dit	  ego	  als	  mens	  gekregen.	  Wat	  is	  dit	  ego	  
precies,	  waarom	  is	  het	  er	  als	  het	  ook	  voor	  zoveel	  ellende	  en	  verdeeldheid	  zorgt,	  en	  hoe	  
gaan	  we	  hier	  mee	  om?	  	  

	  
4.1	  HET	  EGO	  

Sigmund	  Freud	  (1856-‐1939)	  heeft	  als	  grondlegger	  van	  de	  psychoanalyse	  de	  menselijke	  
persoonlijkheid	  ingedeeld	  in	  drie	  begrippen;	  Id-‐ego,	  Ego	  en	  Superego.	  	  
Het	  ‘Id’	  vertegenwoordigt	  de	  dierlijke,	  instinctieve	  energie	  van	  het	  onbewuste.	  Deze	  
kracht	  wil	  zo	  snel	  mogelijk	  verlangens,	  behoeften	  en	  onvervulde	  wensen	  bevredigd	  zien.	  
Het	  Id	  draait	  eigenlijk	  om	  twee	  soorten	  oerkrachten:	  sexuele	  energie	  (Eros)	  en	  woede	  
(Tanatos).	  Freud	  stelde	  'id'	  voor	  als	  oerdriften	  die	  geen	  sturing	  of	  rede	  kennen.	  Omdat	  
dit	  niet	  werkbaar	  is	  in	  een	  sociale	  en	  maatschappelijke	  situatie	  beschikt	  de	  mens	  over	  
een	  compenserende	  kracht	  die	  superego	  wordt	  genoemd.	  Het	  ‘superego’	  is	  de	  vertolking	  
van	  ons	  geweten;	  het	  vertegenwoordigt	  de	  normen	  en	  waarden	  die	  door	  onze	  omgeving	  
zijn	  meegegeven,	  en	  de	  idealen	  die	  we	  als	  individu	  zouden	  willen	  bereiken.	  Het	  superego	  
is	  het	  tegenovergestelde	  van	  het	  id	  en	  is	  gericht	  tegen	  sexuele	  en	  agressieve	  energie	  en	  
kan	  op	  zowel	  bewust	  als	  onbewust	  niveau	  handelen.	  
Het	  superego	  ontwikkelt	  zich	  gedurende	  de	  kinderjaren	  door	  de	  sanctionerende	  invloed	  
van	  met	  name	  de	  ouders.	  Een	  kind	  wordt	  geconditioneerd	  opgevoed	  waardoor	  een	  
identificatieproces	  ontstaat	  en	  het	  opgroeiende	  individu	  een	  duidelijk	  beeld	  krijgt	  van	  
wat	  goed	  en	  kwaad	  is.	  Wanneer	  het	  kind	  volwassen	  is,	  zitten	  de	  normen	  en	  waarden	  van	  
de	  ouders	  geworteld	  in	  het	  (onder)bewustzijn	  van	  het	  kind	  en	  vormen	  ze	  het	  remmende	  
element	  op	  het	  krachtige	  Id.	  
Het	  ‘ego’	  probeert	  de	  turbulente	  energie	  van	  het	  ‘id’	  in	  bedwang	  te	  houden.	  Het	  is	  een	  
bewuste,	  rationele	  en	  controlerende	  energie.	  Dankzij	  het	  ego	  kunnen	  de	  meeste	  mensen	  
normaal	  functioneren.	  	  
Freud	  maakte	  de	  volgende	  vergelijking:	  ‘het	  id	  is	  te	  vergelijken	  met	  een	  krachtig	  
volbloed	  paard	  met	  veel	  temperament,	  en	  het	  ego	  moet	  als	  ruiter	  proberen	  dit	  paard	  te	  
beteugelen	  en	  het	  de	  goede	  kant	  op	  te	  leiden,	  zodat	  de	  energie	  en	  de	  kracht	  van	  het	  
paard	  op	  een	  goede	  manier	  gekanaliseerd	  worden.	  Wat	  hierbij	  de	  ‘goede	  manier'	  is	  
wordt	  het	  ego	  door	  het	  superego	  ingefluisterd.’	  
De	  neurowetenschap	  legt	  deze	  krachtsverhouding	  op	  een	  andere	  manier	  uit;	  wanneer	  je	  
bijvoorbeeld	  vreemd	  wil	  gaan	  in	  je	  relatie	  reageert	  het	  limbische	  systeem	  in	  de	  hersenen	  
(id)	  met	  ‘ja,	  doen!’.	  De	  neo-‐cortex	  (superego)	  kan	  nog	  bedenken	  ‘dit	  kan	  ik	  beter	  niet	  
doen,	  want	  dan	  loopt	  het	  verkeerd	  af.’	  Die	  twee	  gaan	  in	  het	  brein	  met	  elkaar	  de	  strijd	  
aan.	  Bij	  pedofilie	  of	  verkrachters	  idem	  dito.	  Uiteindelijk	  beheerst	  hij	  zijn	  sterke	  
verlangen	  onder	  invloed	  van	  het	  superego,	  of	  het	  ego	  bezwijkt	  onder	  de	  kracht	  van	  het	  
id.	  Volgens	  Freud	  kan	  een	  persoon	  (ego)	  leren	  het	  id	  te	  beteugelen.	  	  
Vanuit	  Advaïta	  is	  er	  geen	  persoon,	  geen	  ego	  (behalve	  illusionair),	  dus	  niemand	  die	  kan	  
leren	  beteugelen.	  	  
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De	  ‘ik’-‐gedachte	  ontstaat	  doordat	  wij	  mensen	  een	  ego	  hebben.	  In	  het	  Sanskriet	  wordt	  het	  
ego	  ‘Ahamkara’	  genoemd,	  wat	  letterlijk	  vertaald	  ‘de	  ik-‐maker’	  betekent.	  Het	  ego	  zet	  
overal	  ‘ik’	  voor.	  	  
Als	  een	  gedachte	  ontstaat,	  creëert	  het	  ego	  het	  idee	  ‘ik	  denk’.	  Als	  er	  een	  gevoel	  ontstaat,	  
creëert	  het	  ego	  het	  idee	  ‘ik	  voel’.	  Als	  er	  een	  keuze	  wordt	  gemaakt	  denkt	  het	  ego	  ‘ik	  kies’.	  	  
Wanneer	  er	  een	  overwinning	  is	  behaald,	  strijkt	  het	  ego	  met	  de	  eer.	  Of	  zoals	  Alexander	  
Smit	  (een	  Nederlands	  spiritueel	  leraar	  en	  yogaleraar)	  zei:	  ‘Het	  ego	  is	  de	  clown	  die	  het	  
applaus	  voor	  de	  acrobaten	  in	  ontvangst	  neemt.’	  
Het	  ego	  kan	  dan	  ook	  het	  Advaïta-‐idee	  niet	  aan	  dat	  ‘je	  wordt	  gedaan’,	  in	  plaats	  van	  ‘ik	  
doe’.	  Binnen	  de	  Advaïta	  is	  Eenheid	  alles	  wat	  er	  is,	  en	  wat	  verschijnt	  in	  Eenheid	  is	  het	  
gevoel	  van	  ‘ik’.	  ‘Ik’	  is	  het	  Ene,	  aan	  het	  ‘ikken’.	  
	  
Volgens	  de	  Advaïta	  en	  de	  kwantumfysica	  is	  alles	  in	  het	  universum	  gemaakt	  van	  dezelfde	  
energie.	  Dus	  ook	  wij	  mensen.	  Gedurende	  de	  evolutie	  ontstond	  in	  meer	  ontwikkelde	  
organismen	  de	  ik-‐illusie.	  Het	  idee	  dat	  je	  een	  afgescheiden	  ik	  bent.	  Alleen	  is	  het	  dus	  een	  
illusie.	  Je	  bent	  niet	  een	  individueel,	  afgescheiden	  ik,	  want	  het	  enige	  wat	  bestaat	  is	  het	  
Ene	  energieveld.	  	  
Toch	  plantte	  deze	  illusie	  zich	  in	  de	  mens	  om	  een	  belangrijke	  evolutionaire	  reden:	  
zelfhandhaving.	  Als	  je	  namelijk	  geen	  enkel	  verschil	  ervaart	  tussen	  jou	  en	  bijvoorbeeld	  
een	  leeuw,	  dan	  spring	  je	  niet	  weg	  wanneer	  een	  leeuw	  uit	  zijn	  hok	  is	  ontsnapt	  in	  de	  
dierentuin.	  Of	  andere	  dingen	  te	  doen	  die	  je	  bestaan	  als	  organisme	  verzekeren,	  voedsel	  
zoeken	  bijvoorbeeld.	  Bij	  dieren	  noemen	  we	  het	  instinct	  en	  het	  is	  dus	  iets	  in	  ons	  dat	  
ervoor	  zorgt	  dat	  het	  lichaam	  overleeft.	  We	  hoeven	  ons	  hierover	  niet	  druk	  te	  maken,	  het	  
overleven	  gaat	  geheel	  vanzelf.	  Je	  kunt	  niet	  níet	  overleven,	  daar	  zorgt	  dat	  ‘ego’	  wel	  voor.	  	  
De	  illusie	  van	  het	  hebben	  van	  een	  afzonderlijk	  ‘ik’	  legt	  een	  link	  met	  zaken	  als	  strijd	  en	  
angst.	  Strijd	  om	  in	  leven	  te	  blijven	  en	  angst	  om	  dood	  te	  gaan.	  	  
Mens	  en	  dier	  ervaren	  via	  de	  zintuigen	  een	  wereld	  van	  mogelijkheden	  (voedsel,	  partner),	  
maar	  ook	  van	  bedreigingen.	  
Het	  probleem	  is	  nu	  voor	  de	  mens	  dat	  ze	  zich	  niet	  alleen	  verdedigen	  als	  ze	  fysiek	  
bedreigd	  worden,	  maar	  dat	  ze	  hun	  zelfbeeld	  en	  meningen	  als	  dusdanig	  deel	  van	  zichzelf	  
zien	  dat	  ze	  die	  ook	  gaan	  verdedigen.	  Hun	  mening	  voelt	  dan	  als	  dé	  waarheid,	  en	  daar	  
komt	  een	  hoop	  discussie,	  meningsverschil	  en	  in	  het	  ergste	  geval	  oorlog	  van.	  	  
Zover	  wij	  weten	  hebben	  dieren	  geen	  meningen,	  visies	  en	  denkbeelden.	  Mensen	  vanwege	  
hun	  ontwikkeld	  bewustzijn	  wel,	  waardoor	  het	  afgescheiden	  gevoel	  in	  mensen	  grotere	  
vormen	  heeft	  aangenomen	  dan	  in	  dieren.	  
Jij	  bent	  verschenen	  op	  deze	  aarde	  en	  zal	  weer	  verdwijnen	  van	  deze	  aarde	  en	  in	  de	  
tussentijd	  doe	  je	  wat	  alle	  andere	  wezens	  doen,	  namelijk	  je	  handhaven	  en	  voortplanten.	  
Alle	  andere	  wezens	  maken	  daar	  geen	  probleem	  van.	  Ze	  doen	  hun	  ding	  zoals	  de	  natuur	  
dat	  bedoeld	  heeft	  en	  dat	  is	  voor	  hun	  genoeg.	  	  
In	  de	  natuur	  groeit	  en	  bloeit	  alles	  zonder	  dat	  het	  zich	  afvraagt	  wat	  de	  zin	  ervan	  is.	  Alle	  
jaargetijden	  volgen	  elkaar	  als	  vanzelf	  op,	  zonder	  dat	  ze	  er	  wat	  voor	  doen	  of	  zich	  zorgen	  
maken	  of	  de	  bladeren	  op	  tijd	  zullen	  vallen.	  De	  aarde	  draait	  rond	  de	  zon	  zonder	  de	  vraag	  
te	  stellen	  wat	  daar	  de	  zin	  van	  is.	  Kippen	  scharrelen	  rond,	  paarden	  verzorgen	  hun	  jongen,	  
bloemen	  bloeien,	  een	  vogel	  fluit,	  zonder	  dat	  ze	  het	  nodig	  hebben	  om	  de	  zin	  van	  dat	  alles	  
te	  weten.	  	  
De	  enige	  soort	  die	  de	  vraag	  stelt	  naar	  de	  zin	  en	  die	  dat	  kennelijk	  nodig	  heeft	  om	  zich	  
door	  het	  leven	  heen	  te	  kunnen	  slaan	  is	  de	  mens.	  Zonder	  zin	  bestaat	  er	  existentieel	  lijden,	  
zoals	  eerder	  beschreven	  in	  hoofdstuk	  2.	  	  
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4.2	  IK-‐ONTWIKKELING	  
	  
De	  wetenschap,	  de	  (ontwikkelings)psychologie	  en	  de	  orthopedagogiek	  hebben	  een	  hele	  
goede	  analyse	  gemaakt	  van	  de	  psychologische	  ontwikkeling	  van	  kind	  tot	  volwassene,	  
met	  de	  verschillende	  behoeften	  in,	  en	  fasen	  van	  ontwikkeling.	  	  
Hierin	  wil	  ik	  wat	  betreft	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind	  tot	  volwassene	  ook	  ‘de	  reis	  van	  de	  
Held’	  noemen,	  waarover	  cultuurfilosoof	  Joseph	  Campbell	  schrijft	  in	  zijn	  boek.	  Zie	  voor	  
een	  korte	  samenvatting	  van	  dit	  boek	  Bijlage	  4.	  Het	  heeft	  dan	  vooral	  te	  maken	  met	  het	  
ervaren	  van	  een	  roep,	  die	  meestal	  onverwachts	  is,	  en	  die	  de	  held	  uitnodigt	  een	  reis	  te	  
ondernemen.	  In	  het	  verhaal	  een	  letterlijke	  reis,	  maar	  die	  reis	  staat	  symbool	  voor	  een	  
persoonlijke	  transformatie.	  
Psycholoog	  Joost	  Verouden	  uit	  Delft	  schrijft	  dat	  er	  in	  deze	  -‐	  overigens	  zeer	  goede	  analyse	  
van	  Campbell	  -‐	  één	  ding	  ontbreekt:	  de	  reis	  van	  de	  held	  is	  het	  verhaal	  van	  het	  ‘ik’.	  En	  dus	  
een	  verhaal	  over	  iets	  wat	  –	  vanuit	  de	  Advaïta	  Vedânta	  -‐	  niet	  bestaat.	  	  
Steeds	  meer	  wordt	  het	  ego	  gezien	  als	  een	  som	  van	  alle	  zelfdefinities	  die	  een	  mens	  zich	  
eigengemaakt	  heeft.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  ook	  het	  id	  en	  superego	  deel	  uitmaken	  van	  het	  ego.	  
Diepverankerde	  gedragspatronen	  en	  verdedigingsmechanismen	  bepalen	  hoe	  wij	  ons	  
voelen,	  hoe	  wij	  in	  het	  leven	  staan	  en	  hoe	  wij	  ons	  presenteren	  naar	  de	  buitenwereld.	  
	  
Het	  ‘ik’	  is	  nodig	  om	  als	  mens	  een	  plaats	  te	  veroveren	  in	  de	  wereld.	  De	  kennis	  van	  de	  
denkbeeldige	  reis	  van	  de	  Held	  is	  nodig.	  Daarnaast	  is	  ook	  de	  kennis	  van	  de	  (Advaïta)	  non-‐
dualiteit	  nodig.	  Het	  inzicht	  van	  het	  non-‐duale	  plaatst	  de	  kennis	  over	  de	  ik-‐ontwikkeling	  
in	  een	  heel	  ander	  daglicht.	  	  
Zonder	  ik-ontwikkeling	  is	  er	  geen	  leven	  mogelijk,	  maar	  de	  kramp	  van	  het	  ik-denken	  is	  
uiteindelijk	  ook	  destructief	  voor	  het	  leven.	  Dit	  is	  de	  basis	  van	  waaruit	  mijn	  stelling	  is	  
ontstaan.	  
In	  de	  ontwikkeling	  van	  baby	  tot	  volwassene	  bouwt	  het	  ego	  als	  het	  ware	  een	  muur	  op	  (in	  
de	  vorm	  van	  allerlei	  deelpersoonlijkheden),	  uit	  angst	  voor	  afwijzing	  en	  niet	  goed	  genoeg	  
zijn.	  Het	  vormt	  zo	  een	  bescherming	  tegen,	  en	  tegelijkertijd	  afscheiding	  van	  de	  wereld.	  
Dat	  ego	  groeit	  vervolgens	  uit	  -‐	  afhankelijk	  van	  de	  hoeveelheid	  ouderlijke	  liefde	  en	  
aandacht	  -‐	  tot	  een	  gezond	  en	  volwassen	  ego,	  of	  een	  beschadigd	  en	  onvolwassen	  ego.	  	  
Aan	  ouders	  de	  (in	  onze	  westerse	  maatschappij	  lastige)	  uitdaging	  om	  die	  muur	  voor	  het	  
kind	  transparant	  te	  houden,	  zodat	  het	  kind	  het	  contact	  met	  dat	  Ene	  kan	  behouden	  en	  
toch	  de	  noodzakelijke	  ik-‐ontwikkeling	  door	  kan	  maken.	  	  
Wel	  of	  niet	  geïdentificeerd	  zijn	  met	  het	  ‘ik’	  is	  wat	  het	  grote	  verschil	  maakt.	  Het	  ontstaan	  
van	  identificatie	  zal	  altijd	  blijven.	  Hoe	  groter	  die	  identificatie	  is,	  des	  te	  moeilijker	  het	  
wordt.	  Je	  kunt	  een	  kind	  al	  wel	  laten	  inzien	  dat	  dingen	  gaan	  zoals	  ze	  gaan,	  zonder	  dat	  er	  
iedere	  keer	  verzet	  is	  of	  ontzettende	  gehechtheid	  aan	  de	  uitkomst.	  	  
Hoewel	  er	  nu	  een	  uitgebreid	  idee	  van	  een	  afgescheiden	  persoon	  is	  ontstaan	  kan	  het	  nog	  
steeds	  zijn	  dat	  het	  kind	  zich	  intuïtief	  dat	  Ene,	  de	  essentie,	  herinnert.	  De	  kern	  van	  
essentie	  is	  de	  ervaring	  van	  aanwezigheid	  zonder	  verhaal	  (ik	  ben).	  Deze	  intuïtie	  wordt	  
echter	  niet	  gespiegeld	  door	  de	  samenleving,	  waardoor	  het	  gevoel	  van	  ‘afgescheiden	  zijn’	  
stand	  houdt	  en	  zelfs	  (uit)vergroot	  wordt.	  Het	  kind,	  en	  later	  de	  volwassene,	  blijven	  deze	  
lichamelijke	  ‘afgescheidenheid’	  als	  de	  realiteit	  zien,	  tenzij	  iemand	  hen	  weer	  de	  essentiële	  
werkelijkheid	  wijst.	  

Als	  baby	  is	  er	  louter	  eenheid,	  maar	  die	  eenheid	  wordt	  niet	  als	  zodanig	  herkend.	  Het	  
besef	  van	  ‘ik	  en	  de	  ander’	  ontstaat	  wanneer	  een	  kind	  ongeveer	  1,5	  jaar	  is.	  Dan	  leert	  het	  
kind	  dat	  het	  een	  naam	  heeft,	  anders	  dan	  de	  energie	  die	  zichzelf	  ‘mama’	  noemt.	  Het	  



	   32	  

herkent	  zichzelf	  in	  de	  spiegel	  als	  een	  op	  zichzelf	  staand	  mensje.	  Er	  ontstaat	  ‘ik	  en	  de	  
ander’,	  de	  (pijnlijke)	  afgescheidenheid.	  Daarvoor	  zag	  het	  kind	  alles	  in	  eenheid	  en	  
verbondenheid,	  zonder	  ruimte	  tussen	  alle	  objecten	  om	  hem	  heen.	  Dat	  eerste	  moment	  
waarop	  een	  kind	  ontdekt	  dat	  het	  iets/iemand	  anders	  is	  dan	  de	  ander,	  dat	  het	  ontdekt	  
een	  losstaand	  individu	  te	  zijn,	  roept	  intense	  (verlatings)angst	  op.	  Want	  angst	  wortelt	  in	  
afgescheidenheid.	  Eenheid	  besluit	  op	  dat	  moment	  het	  spel	  van	  twee	  te	  gaan	  spelen.	  	  
Er	  is	  een	  begin	  gemaakt	  met	  een	  autobiografisch	  ik-‐besef:	  ‘ik	  ben	  een	  persoon’.	  Ergens	  in	  
dit	  proces	  is	  er	  een	  bewustzijnsactiviteit	  ontstaan	  die	  er	  bij	  elke	  zintuiglijke	  en	  innerlijke	  
waarneming	  een	  gevoelsgedachte	  ’ik’	  voor	  zet	  (de	  ‘ik’-‐maker).	  Er	  ontstaat	  
‘zelfbewustzijn’,	  oftewel	  een	  ego.	  Die	  er	  overigens	  alleen	  is	  als	  je	  er	  aan	  denkt.	  	  
Dan	  word	  je	  groter	  en	  het	  ‘ik’-‐idee	  neemt	  geleidelijk	  aan	  steeds	  grotere	  vormen	  aan.	  Tot	  
er	  een	  extra	  idee	  ontstaat:	  ‘Als	  ik	  dit	  ben,	  moet	  ik	  ook	  goed	  genoeg	  zijn’.	  Dan	  komt	  het	  
moment,	  en	  de	  puberteit	  is	  daar	  een	  goed	  voorbeeld	  van,	  dat	  het	  in	  stand	  houden	  van	  je	  
zelfbeeld	  een	  dagtaak	  wordt.	  	  
Een	  andere	  gedachte	  die	  opduikt	  is:	  ‘Als	  ik	  dit	  ben,	  moet	  ik	  alles	  onder	  controle	  houden’.	  
De	  keuzes	  die	  je	  maakt	  zijn	  van	  enorm	  groot	  belang	  voor	  het	  verdere	  verloop	  van	  je	  
leven.	  Als	  kind	  hebben	  we	  immers	  al	  jong	  ervaren	  dat	  er	  goed	  en	  fout	  is.	  We	  moeten	  echt	  
ongelofelijk	  veel	  keuzes	  maken	  in	  ons	  leven.	  Dat	  begint	  al	  heel	  jong	  als	  je	  je	  
vakkenpakket	  moet	  kiezen.	  Een	  studierichting,	  de	  juiste	  baan,	  vrienden	  en	  een	  partner,	  
een	  auto,	  de	  juiste	  verzekeringen	  en	  abonnementen…	  keuzes,	  keuzes,	  keuzes.	  Om	  gek	  
van	  te	  worden.	  En	  dat	  worden	  veel	  mensen	  ook.	  Het	  is	  niet	  voor	  niets	  dat	  er	  zoveel	  
mensen	  depressief	  en	  burn-‐out	  zijn	  in	  onze	  westerse	  maatschappij,	  of	  zelfs	  zelfmoord	  
plegen.	  	  
Ieder	  mens	  -‐	  niemand	  uitgesloten	  –	  ontwikkelt	  in	  de	  loop	  van	  zijn	  leven	  een	  overtuiging	  
van	  ‘ik	  ben	  niet	  goed	  genoeg’,	  omdat	  het	  tekort	  of	  gebrek	  aan	  geborgenheid,	  steun	  en	  
behoeftebevrediging	  onderdeel	  is	  geworden	  van	  het	  basisgevoel	  van	  het	  ego	  (uit:	  
Verslaafd	  aan	  liefde,	  Jan	  Geurts).	  De	  afwijzing	  van	  de	  omgeving	  is	  nu	  een	  innerlijke	  
beweging	  van	  ‘zelfafwijzing’	  geworden.	  De	  identificatie	  met	  dit	  gevoel	  van	  zelfafwijzing	  
(onvolkomenheid,	  ontoereikendheid,	  waardeloosheid)	  is	  de	  kern	  van	  het	  ego.	  Het	  is	  
door	  deze	  zelfafwijzing	  dat	  onze	  ware	  natuur,	  die	  volmaakt	  is	  in	  zichzelf,	  voor	  ons	  
onzichtbaar	  blijft.	  De	  ‘oplossing’	  hiervoor	  is	  een	  geconstrueerd	  positief	  zelfbeeld	  op	  
basis	  van	  liefde	  en	  erkenning	  van	  anderen.	  Kunstmatige	  eigenwaarde	  is	  de	  roes	  die	  we	  
najagen.	  	  
Zolang	  we	  liefde	  en	  erkenning	  van	  anderen	  blijven	  zoeken,	  houden	  we	  de	  illusie	  in	  stand	  
dat	  we	  zonder	  die	  liefde	  niet	  waardevol	  zijn,	  niet	  goed	  genoeg.	  Het	  is	  een	  vicieuze	  cirkel.	  
We	  zijn	  massaal	  verslaafd.	  	  
Vanuit	  de	  Advaïta	  gaat	  het	  uiteindelijk	  in	  alle	  gevallen	  om	  een	  verhaal	  ‘ik’	  wat	  doorzien	  
mag	  worden.	  Alleen	  kan	  het	  ‘ik’	  niet	  begrijpen	  dat	  het	  ‘ik’	  niks	  kan	  begrijpen.	  De	  ‘ik’	  kan	  
niet	  snappen	  dat	  het	  ‘ik’	  niet	  bestaat.	  Mijn	  ‘ik’	  is	  slechts	  een	  gedachte	  in	  nu,	  het	  ‘ik’	  
bestaat	  slechts	  als	  je	  er	  aan	  denkt.	  	  
Zolang	  er	  een	  persoon	  is,	  is	  er	  een	  probleem	  (van	  identificatie)	  en	  is	  er	  afgescheidenheid.	  
‘Geen	  zelf,	  geen	  probleem’,	  zoals	  een	  oude	  zenmonnik	  ooit	  zei.	  We	  zijn	  het	  helderwitte	  
doek	  waarop	  de	  personage	  verschijnt.	  Als	  je	  je	  persoonlijkheid	  en	  alle	  ideeën	  opgeeft,	  
dan	  word	  je	  liefde	  en	  mededogen.	  Dan	  word	  je	  doorschijnend,	  dan	  zit	  er	  geen	  personage	  
meer	  in.	  	  
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4.3	  PYRAMIDE	  VAN	  MASLOW	  
	  
Paul	  Smit	  haalt	  de	  piramide	  van	  Maslow	  aan	  in	  het	  kader	  van	  de	  identificatie:	  	  

	  
	  
Lichamelijke	  behoeften	  zijn	  de	  basisbehoefte,	  vanuit	  het	  willen	  overleven	  en	  de	  angst	  
om	  dood	  te	  gaan.	  De	  tweede	  laag	  staat	  ook	  in	  verband	  met	  willen	  overleven.	  Daarboven	  
de	  behoefte	  aan	  sociaal	  contact,	  waar	  de	  angst	  uit	  voortkomt	  om	  er	  niet	  bij	  te	  horen.	  De	  
angstgedachte	  ‘ik	  ben	  niet	  goed	  genoeg’	  hangt	  samen	  met	  waardering	  en	  erkenning,	  en	  
is	  vaak	  ook	  de	  drive	  voor	  zelfontplooiing.	  Veel	  mensen	  zitten	  door	  hun	  identificatie	  vast	  
in	  één	  van	  deze	  lagen.	  	  
Wanneer	  je	  doorziet	  dat	  het	  ego	  een	  illusie	  is	  -‐	  en	  dat	  het	  ego	  een	  illusie	  is	  dat	  zal	  geen	  
enkele	  stroming	  ontkennen	  -‐	  vallen	  alle	  angsten	  en	  overtuigingen	  weg.	  Gezien	  de	  
Advaïta	  is	  er	  alleen	  maar	  Bewustzijn.	  Je	  bent	  bewustzijn,	  en	  dus	  altijd	  perfect	  zoals	  je	  
bent	  (in	  plaats	  van	  niet	  goed	  genoeg).	  Er	  is	  niets	  afgescheiden	  van	  elkaar	  (in	  plaats	  van	  
de	  angst	  er	  niet	  bij	  te	  horen).	  De	  druppel	  water	  laat	  zich	  meedrijven	  in	  de	  oceaan	  (in	  
plaats	  van	  continu	  op	  zoek	  te	  zijn	  naar	  veiligheid	  en	  zekerheid).	  Tot	  slot	  verdwijnt	  de	  
angst	  voor	  de	  dood.	  Omdat	  er	  niet	  zoiets	  bestaat	  als	  een	  individu	  die	  dood	  kan	  gaan.	  	  
Wat	  wij	  dood	  noemen	  is	  binnen	  het	  inzicht	  van	  de	  non-‐dualiteit	  het	  veranderen	  van	  
energie;	  bewustzijn,	  of	  het	  Ene	  wat	  een	  andere	  uitingsvorm	  kiest.	  Alle	  ideeën	  van	  een	  
persoonlijk	  leven	  na	  de	  dood,	  het	  weer	  ontmoeten	  van	  familieleden	  in	  het	  hiernamaals	  
of	  reïncarnatie	  zijn	  dan	  niets	  anders	  dan	  het	  ego	  die	  de	  illusie	  koestert	  dat	  hij	  doorleeft.	  	  
Alle	  conflicten,	  de	  liefdes,	  de	  strijd	  om	  controle	  en	  macht,	  de	  overwinningen	  en	  
nederlagen,	  nieuw	  leven	  en	  de	  dood	  zijn	  niet	  meer	  dan	  verschijnselen	  die	  opkomen	  in	  
Eenheid	  en	  weer	  verdwijnen	  zonder	  enige	  zin	  te	  hebben	  gehad.	  Niets	  heeft	  meer	  zin	  of	  
betekenis	  dan	  iets	  anders.	  Al	  bevat	  ons	  ego	  dat	  niet.	  Want	  de	  oorlog	  in	  Syrië	  staat	  toch	  
niet	  gelijk	  aan	  vrijwilligerswerk	  bij	  dak-‐	  en	  thuislozen,	  om	  maar	  iets	  te	  noemen.	  En	  toch	  
is	  het	  gelijkwaardig	  en	  leidt	  het	  nergens	  toe.	  Het	  is	  een	  uitingsvorm	  van	  het	  Ene.	  Het	  
universum	  kent	  geen	  goed	  of	  slecht,	  maar	  alleen	  expressies	  van	  energieën.	  Het	  zijn	  
gedachten	  die	  zich	  voordoen	  en	  je	  afleiden	  zodat	  je	  ‘dit’	  niet	  ziet.	  Eenheid	  leidt	  zichzelf	  af	  
zodat	  hij	  niet	  ziet	  dat	  hij	  geen	  twee	  is.	  Dat	  is	  het	  spel,	  volgens	  de	  Advaïta.	  Elke	  gedachte	  
gebaseerd	  op	  afgescheidenheid,	  elke	  gedachte	  die	  niet	  beseft	  dat	  er	  alleen	  
onvoorwaardelijke	  liefde	  bestaat,	  houdt	  het	  spel	  gewoon	  gaande.	  	  
Waarom	  gebeurt	  iets	  waarom	  het	  gebeurt?	  Vanuit	  de	  transcendentie	  gebeurt	  alles	  met	  
een	  reden	  en	  draagt	  iedere	  gebeurtenis	  een	  les	  in	  zich	  tot	  persoonlijke	  groei.	  Vanuit	  de	  
Advaïta	  gebeurt	  niets	  omdat	  het	  eerlijk	  is,	  niet	  omdat	  er	  een	  les	  geleerd	  moet	  worden,	  
niet	  omdat	  het	  zou	  passen	  in	  een	  plan,	  maar	  enkel	  omdat	  het	  de	  perfecte	  expressie	  van	  
energie	  is.	  Advaïta	  zet	  daarmee	  vele	  werelden	  en	  visies	  op	  zijn	  kop.	  En	  ook	  dat	  is	  
Eenheid	  in	  beweging.	  Het	  universum	  schept	  alles	  en	  neemt	  alles	  in	  zich	  op:	  zonder	  doel,	  
zonder	  zin,	  zonder	  vragen,	  zonder	  oordeel.	  Dat	  is	  onvoorwaardelijke	  liefde.	  	  	  
De	  enige	  zin	  van	  het	  leven	  is	  zíjn.	  En	  voor	  het	  ego	  zoeken,	  naar	  een	  doel,	  naar	  méér,	  naar	  
verlichting,	  naar	  geluk.	  Een	  eindeloze	  zoektocht,	  totdat	  de	  illusie	  wordt	  doorzien.	  	  
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Deze	  visie	  vanuit	  de	  Advaïta	  staat	  haaks	  op	  de	  meeste	  religieuze	  en	  spirituele	  visies.	  	  
Dit	  staat	  dus	  ook	  haaks	  op	  de	  visie	  van	  non-‐dualiteit	  als	  bewustzijnsstaat.	  
	  
4.4	  IDENTIFICATIE	  
	  
Zolang	  we	  mens	  zijn	  hebben	  we	  te	  dealen	  met	  het	  ego.	  Het	  grootste	  probleem	  is	  de	  
identificatie	  met	  het	  ego,	  zoals	  al	  eerder	  duidelijk	  werd.	  Dat	  levert	  controlezucht	  op	  en	  
een	  hoop	  stress-‐	  en	  piekergedachten.	  Deze	  identificatie	  met	  het	  ‘ik’	  is	  er	  zeker	  in	  onze	  
westerse	  maatschappij.	  Wij	  leggen	  teveel	  nadruk	  op	  de	  wereldse	  pool	  van	  de	  
individualiteit,	  van	  egocentrische	  activiteit,	  van	  zelfbevestiging	  en	  wilskracht.	  In	  het	  
oosten	  leggen	  ze	  de	  nadruk	  op	  de	  universele	  pool,	  het	  metafysische,	  de	  ontkenning	  van	  
de	  waarde	  van	  de	  individualiteit,	  wat	  leidt	  tot	  een	  opgaan	  in	  een	  vormloze	  eenheid.	  	  
De	  SPSO	  heeft	  deze	  twee	  uitersten	  op	  een	  mooie	  manier	  samen	  gebracht	  tot	  een	  
integrale	  eenheid,	  er	  is	  gestreefd	  naar	  evenwicht,	  heelheid	  en	  complementariteit.	  	  
Vanuit	  de	  transcendentie	  kunnen	  we	  zeker	  ervaren	  dat	  we	  uiteindelijk	  één	  zijn,	  kunnen	  
we	  ons	  verbinden	  met	  de	  Bron.	  Maar	  nog	  steeds	  blijft	  daarin	  een	  ‘ik’	  c.q.	  individualiteit	  
bestaan.	  	  
Binnen	  de	  SPSO	  wordt	  de	  transpersoonlijke	  visie	  als	  volgt	  beschreven:	  “De	  
transpersoonlijke	  visie	  is	  dat	  de	  mens	  een	  ziel	  is	  op	  weg	  naar	  een	  innerlijk	  doel.	  De	  
persoonlijkheid	  schiet	  vaak	  dit	  doel	  voorbij,	  omdat	  het	  in	  onwetendheid	  verblind	  wordt	  
door	  de	  eigen	  behoeftes,	  gebreken	  en	  verlangens.	  We	  gaan	  ervan	  uit	  dat	  de	  mens	  de	  
heilige	  kennis,	  de	  graal,	  in	  zich	  meedraagt	  en	  dat	  wij	  op	  weg	  kunnen	  gaan	  om	  deze	  te	  
ontdekken.	  We	  gaan	  van	  een	  positief	  mensbeeld	  en	  levensbeeld	  uit,	  waarin	  het	  kwade	  
noodzakelijk	  is,	  zolang	  het	  goede	  spirituele	  (nog)	  niet	  wordt	  herkend.”	  
Zolang	  het	  gevoel	  een	  persoon	  te	  zijn	  aanwezig	  is,	  zul	  je	  het	  gevoel	  hebben	  dat	  je	  kunt	  
kiezen	  om	  iets	  wel	  of	  niet	  te	  doen.	  Zul	  je	  ervaren	  dat	  je	  je	  patronen	  kan	  leren	  doorzien	  en	  
in	  het	  vervolg	  een	  andere	  manier	  zal	  kunnen	  kiezen	  om	  met	  bijvoorbeeld	  relaties	  om	  te	  
gaan.	  Ervaar	  je	  dat	  je	  leert	  door	  alle	  lessen	  op	  je	  pad.	  	  
Advaïta	  maakt	  geen	  onderscheid	  tussen	  het	  kwade	  en	  het	  goede	  spirituele,	  omdat	  alles	  
een	  uiting	  is	  van	  Eenheid.	  Goed	  en	  fout	  zijn	  slechts	  projecties	  van	  het	  ego.	  	  
Alleen	  identificatie	  met	  onze	  individualiteit	  en	  het	  ego	  maken	  dit	  duale	  onderscheid.	  	  
We	  zijn	  geïdentificeerd	  met	  ons	  ‘ik’,	  en	  met	  ons	  uniek	  zijn.	  Een	  ‘ik’,	  zelf	  of	  ziel	  die	  een	  reis	  
heeft	  af	  te	  leggen,	  om	  dichterbij	  zichzelf	  te	  komen.	  We	  willen	  verschil	  maken,	  het	  leven	  
mooier	  kleuren,	  de	  beste	  versie	  worden	  van	  ons	  zelf,	  onze	  talenten	  leven.	  We	  zijn	  op	  
weg	  naar	  heelwording.	  	  
“Je	  bent	  met	  jezelf	  op	  reis	  door	  het	  leven	  heen	  en	  hebt	  ‘obstakels’	  te	  overwinnen”.	  Wat	  
een	  begin	  en	  een	  einde	  suggereert,	  en	  dat	  je	  ‘wat	  te	  doen	  hebt’.	  	  
Daartegenover	  staat	  de	  non-‐dualistische	  zienswijze	  vanuit	  de	  Advaïta:	  
“Het	  leven	  is	  een	  kompleet	  verzorgde	  reis,	  waarin	  je	  nooit	  bent	  geboren	  en	  nooit	  zult	  
sterven,	  en	  dus	  onkwetsbaar	  bent”.	  Zonder	  begin	  of	  eind(bestemming),	  zonder	  wat	  te	  
hoeven	  doen,	  omdat	  je	  simpelweg	  gebeurt.	  
Om	  te	  kunnen	  doorvoelen	  dat	  we	  dat	  Ene	  energieveld	  zijn,	  is	  doorzien	  van	  de	  illusie	  
noodzakelijk.	  Het	  golfje	  zal	  moeten	  beseffen	  dat	  het	  de	  zee	  is.	  Dit	  is	  het	  non-duale	  inzicht.	  

Het	  interessante	  is	  dat	  er	  in	  je	  diepste	  slaap	  geen	  ik-‐gedachten	  zijn.	  Dan	  voltrekt	  alles	  
zich	  kompleet	  natuurlijk	  en	  als	  vanzelf.	  Je	  haalt	  adem,	  je	  hart	  slaat,	  je	  stofwisseling	  doet	  
precies	  wat	  die	  moet	  doen,	  alle	  cellen	  vernieuwen	  zich.	  Het	  gebeurt	  allemaal	  gewoon.	  
Pas	  als	  je	  wakker	  wordt	  produceert	  het	  brein	  gelijk	  weer	  allerlei	  ik-‐gedachten.	  Ik	  
moet…ik	  ga…ik	  denk…ik	  heb…ik	  kies.	  En	  die	  ik-‐gedachten	  wekken	  de	  indruk	  dat	  ik	  ook	  
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werkelijk	  achter	  het	  roer	  zit.	  Pas	  als	  je	  wakker	  wordt	  begint	  de	  droom	  en	  de	  illusie.	  	  
	  
Samenvattend:	  
EGO	  =	  dualiteit,	  iets	  mislopen	  in	  het	  leven,	  angst	  voor	  wat	  komen	  gaat	  (en	  meestal	  niet	  
komt),	  schuldgevoel,	  niet	  goed	  genoeg,	  spijt	  en	  schaamte,	  verleden	  en	  toekomst,	  jij	  en	  ik,	  
macht,	  aan	  jezelf	  moeten	  werken,	  in	  therapie	  gaan	  om	  ‘ergens	  vanaf	  te	  komen’,	  verzet,	  
wanhoop,	  eeuwige	  zoektocht	  naar	  geluk,	  piekergedachten,	  gericht	  op	  buiten/	  de	  ander,	  
oordeel,	  ‘had	  ik	  maar…’-‐gedachten,	  een	  golf	  in	  de	  oceaan,	  voorwaardelijke	  liefde,	  
oordeel,	  zoeken,	  verklaringen	  zoeken,	  woorden	  en	  taal,	  keuze.	  
ENE(RGIE)	  =	  non-dualiteit,	  alles	  is	  (gemaakt	  uit)	  dezelfde	  energie,	  alles	  loopt	  precies	  
zoals	  het	  moet	  lopen,	  alles	  is	  perfect	  en	  het	  had	  nooit	  anders	  moeten/kunnen	  zijn,	  
overgave,	  compassie,	  vertrouwen,	  flow,	  alles	  is	  één,	  God,	  vergeving,	  Zijn,	  NU,	  de	  oceaan,	  
er	  is	  alleen	  eenheid	  en	  jij	  bent	  alleen	  eenheid,	  er	  is	  maar	  één	  echt	  wezen	  en	  dat	  is	  het	  
Ene,	  onvoorwaardelijke	  liefde,	  functioneel/intuïtief	  verstand,	  ervaren,	  accepteren.	  

4.5	  CONCLUSIE	  
	  
De	  transcendente	  werkelijkheid	  die	  non-‐dualiteit	  als	  bewustzijnsstaat	  omschrijft,	  staat	  
haaks	  op	  de	  visie	  van	  de	  Advaïta,	  waarin	  het	  inzicht	  wordt	  ervaren	  dat	  er	  geen	  ‘ik’,	  zelf	  of	  
ziel	  is.	  	  
Wat	  ze	  gemeen	  lijken	  te	  hebben	  is	  dat,	  wanneer	  de	  identificatie	  verschuift	  van	  mij	  als	  
afgescheiden	  individu	  naar	  mij	  als	  bewustzijn,	  de	  wereld	  van	  pijn	  oplost.	  Dingen	  
persoonlijk	  maken	  is	  het	  talent	  van	  het	  ego	  en	  de	  oorzaak	  van	  alle	  ellende.	  Dan	  vieren	  de	  
piekergedachten	  hoogtij.	  Het	  voor	  waar	  aannemen	  van	  ons	  denken	  is	  de	  oorzaak	  van	  de	  
ellende.	  Alles	  wat	  je	  voelt,	  ziet,	  hoort,	  proeft,	  ruikt	  en	  ervaart	  is	  pas	  ’iets’	  wanneer	  jij	  er	  
’iets’	  van	  denkt.	  Hiermee	  is	  ‘denken’	  niet	  het	  probleem,	  het	  probleem	  is	  dat	  jij	  gelooft	  dat	  
wat	  je	  denkt	  echt	  waar	  is,	  terwijl	  het	  alleen	  maar	  is	  wat	  jij	  denkt.	  	  
Lijden	  ontstaat	  wanneer	  het	  ‘ik’	  iets	  wil	  hebben	  wat	  het	  niet	  heeft,	  of	  iets	  kwijt	  wil	  wat	  
het	  wel	  heeft.	  Dit	  is	  binnen	  het	  verhaal	  en	  de	  ik-‐illusie	  en	  individualiteit.	  Dit	  is	  de	  
oorzaak	  van	  heel	  veel	  angst,	  depressie	  en	  (keuze)stress.	  
Buiten	  het	  verhaal	  ontstaat	  lijden	  door	  de	  illusie	  een	  individu	  te	  zijn,	  een	  ‘ik’	  die	  invloed	  
heeft	  op	  het	  leven.	  Wanneer	  deze	  illusie	  kan	  worden	  doorzien	  kan	  dit	  veel	  ontspanning,	  
overgave	  en	  vertrouwen	  met	  zich	  meebrengen.	  	  
Zo	  ontstaan	  er	  twee	  verschillende	  visies	  op	  het	  mens-‐zijn.	  De	  mens	  als	  persoonlijk	  
individu,	  of	  de	  illusie	  van	  de	  persoonlijkheid	  en	  slechts	  die	  Ene	  energie	  in	  beweging.	  
De	  visie	  op	  de	  mens	  heeft	  gevolgen	  voor	  de	  manier	  van	  coachen	  van	  een	  cliënt.	  In	  het	  
volgende	  hoofdstuk	  zal	  ik	  dit	  nader	  toelichten.	  	  
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5.	  Non-duaal	  coachen;	  de	  kennismaking	  met	  dít	  moment.	  

	  
Er	  zijn	  dus	  verschillende	  mensbeelden,	  zoals	  ik	  eerder	  heb	  genoemd.	  Vele	  psychologen,	  
filosofen	  en	  religieuzen	  hebben	  een	  poging	  gedaan	  ‘de	  mens’	  te	  ontleden	  en	  te	  verklaren.	  
De	  meest	  gebruikte	  mensvisie	  binnen	  de	  (transpersoonlijke)	  psychologie	  is	  de	  3-‐
eenheid	  van	  denken	  (mind),	  gevoel	  en	  wil.	  	  
Wanneer	  je	  deze	  3	  instrumenten	  samenvoegt	  kun	  je	  tot	  goede	  keuzes	  en	  stappen	  komen.	  
De	  centrale	  vraag	  is	  dan:	  Wat	  wil	  ik	  (in/met	  mijn	  leven)?	  
Met	  deze	  vraag	  komt	  de	  cliënt	  vaak	  bij	  de	  coach/counselor.	  Dan	  stel	  je	  samen	  een	  
duidelijke	  hulpvraag	  en	  gewenst	  doel	  op.	  Veelal	  is	  er	  meer	  inzicht	  gewenst,	  in	  
hardnekkige	  (en	  ondermijnende)	  gedachte(s),	  in	  gedragspatronen,	  in	  het	  gezin	  van	  
herkomst.	  	  
Vanuit	  de	  Advaïta	  is	  er	  het	  lichaam-‐geest	  systeem	  wat	  wordt	  voortbewogen	  door	  
Eenheid.	  Dit	  betekent	  dat	  het	  leven	  jou	  leeft,	  in	  plaats	  van	  jij	  het	  leven.	  De	  ik-‐illusie	  
wordt	  doorzien.	  Er	  is	  de	  ervaring	  van	  individualiteit,	  er	  is	  de	  ervaring	  van	  iets	  willen	  en	  
kiezen,	  wetende	  dat	  het	  slechts	  ervaren	  wordt	  en	  dat	  Eenheid	  de	  beweger	  is.	  Wetende	  
dat	  ‘ik’	  als	  zodanig	  niet	  besta.	  ‘Ik’	  is	  slechts	  een	  gedachte.	  	  
Gezien	  mijn	  stelling	  is	  duidelijk	  dat	  mijn	  visie	  resoneert	  met	  de	  visie	  van	  de	  Advaïta;	  ik	  
besta	  niet,	  jij	  bestaat	  niet.	  	  
Tot	  voor	  kort	  was	  ik	  de	  eerstgenoemde	  visie	  aangedaan,	  dus	  ook	  daar	  kan	  ik	  in	  meegaan	  
en	  -‐beleven.	  Inmiddels	  durf	  ik	  voorzichtig	  te	  stellen	  dat	  juist	  de	  vormen	  van	  coaching	  
waarin	  een	  duidelijk	  doel	  wordt	  geformuleerd	  -‐	  wat	  gehaald	  wil	  worden	  en	  in	  de	  niet	  
bestaande	  toekomst	  ligt	  -‐	  het	  lijden	  kan	  versterken.	  Tenzij	  het	  doel	  gehaald	  wordt	  
(omdat	  dat	  nu	  eenmaal	  vastligt	  in	  je	  levensscript),	  dan	  zegeviert	  het	  ego	  en	  voelt	  het	  niet	  
als	  lijden.	  Maar	  hoe	  vaak	  faalt	  het	  niet?	  Sta	  je	  na	  jaren	  aan	  jezelf	  gewerkt	  te	  hebben	  nog	  
steeds	  oog	  in	  oog	  met	  je	  diepgewortelde	  minderwaardigheid?	  
Op	  het	  moment	  dat	  je	  graag	  iets	  wil	  (bereiken,	  snappen,	  etc.)	  zit	  je	  wederom	  vast	  in	  de	  
valstrik.	  Je	  kan	  niks	  doen,	  want	  er	  is	  geen	  ‘ik’	  die	  iets	  kan	  doen.	  Je	  kunt	  je	  ‘ik’	  of	  ego	  niet	  
loslaten,	  want	  dan	  is	  er	  een	  ‘ik’	  die	  een	  ‘ik’	  loslaat.	  Dat	  is	  het	  paradoxale.	  	  
	  
5.1	  ZOEKEN	  (NAAR	  GELUK)	  

Zolang	  je	  iets	  doet	  om	  ergens	  te	  komen,	  zit	  je	  gevangen	  in	  zoeken.	  Zoeken	  is	  dan	  de	  
dagtaak	  van	  de	  mind.	  Want	  zolang	  de	  geest	  (mind/	  denken)	  iets	  kan	  ‘doen’,	  is	  zijn	  
voortbestaan	  gegarandeerd.	  Zolang	  de	  geest	  vragen	  kan	  stellen,	  is	  zijn	  voortbestaan	  
gegarandeerd:	  het	  geeft	  hem	  een	  gevoel	  van	  verleden,	  heden,	  toekomst	  en	  
individualiteit.	  Altijd	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  antwoorden	  en	  verklaringen,	  vooral	  ook	  naar	  
geluk	  en	  verlichting.	  
Zoeken	  naar	  geluk,	  een	  oplossing	  of	  een	  weg	  impliceert	  ten	  eerste	  een	  ‘ik’	  of	  een	  zoeker.	  
Het	  impliceert	  ten	  tweede	  dat	  er	  iets	  mis	  is	  met	  nu,	  met	  dit,	  en	  dat	  er	  iets	  beters	  in	  het	  
verschiet	  kan	  liggen.	  Anders	  stel	  je	  in	  het	  eerste	  cliëntgesprek	  niet	  een	  doel	  vast.	  Dat	  is	  
ook	  wat	  coaching	  in	  wezen	  betekent:	  “Coaching	  is	  een	  vorm	  van	  persoonlijke	  
begeleiding	  op	  basis	  van	  een	  gelijkwaardige	  één-‐op-‐één-‐relatie.	  De	  gecoachte	  leert,	  de	  
coach	  ondersteunt	  en	  begeleidt	  dit	  leerproces.	  Binnen	  het	  coachingstraject	  worden	  de	  
doelen	  vooraf	  bepaald.	  Het	  doel	  van	  coaching	  is	  het	  vergroten	  van	  de	  persoonlijke	  
effectiviteit	  van	  de	  coachee”	  (bron:	  Wikipedia).	  
Elk	  doel,	  of	  elke	  vraag	  impliceert	  een	  toekomst	  om	  een	  antwoord	  in	  te	  kunnen	  vinden.	  



	   37	  

Terwijl	  er	  alleen	  maar	  ‘dit’	  is.	  De	  toekomst	  is	  een	  gedachte.	  Evenals	  het	  verleden	  een	  
gedachte	  is	  in	  nu.	  	  
Dus	  zal	  ik	  met	  mijn	  cliënt	  geen	  doel	  vaststellen.	  Een	  ‘bestemming’	  hebben	  is	  uiteindelijk	  
alleen	  maar	  een	  verhaal,	  een	  gedachte,	  een	  overtuiging	  die	  in	  het	  nu	  opkomt.	  In	  de	  
tussentijd	  wordt	  de	  helderheid	  en	  levendigheid	  die	  al	  volledig	  in	  het	  nu	  aanwezig	  is	  over	  
het	  hoofd	  gezien	  door	  de	  geest	  die	  op	  zoek	  is.	  	  
Zoeken	  naar	  iets	  wat	  je	  wil	  hebben/bereiken,	  of	  zoeken	  naar	  een	  manier	  om	  iets	  kwijt	  te	  
raken,	  is	  meestal	  lijden.	  	  
Binnen	  de	  reguliere	  coaching	  wordt	  er	  naast	  een	  doel	  gestreefd	  naar	  het	  creëren	  van	  
keuzemogelijkheden	  en	  gedragsalternatieven.	  Uit	  de	  les	  Coaching	  van	  Marjo	  Klaver:	  ‘Als	  
coach	  ben	  je	  er	  steeds	  op	  uit	  om	  de	  keuze-‐	  en	  handelingsmogelijkheden	  van	  de	  ander	  te	  
vergroten.	  In	  het	  coachen	  laat	  je	  de	  ander	  zijn	  vrijheid	  steeds	  opnieuw	  ontdekken.	  Je	  
maakt	  de	  ander	  bewust	  van	  keuzes	  die	  er	  altijd	  zijn.	  De	  keuze	  uit	  gedragsalternatieven.’	  
Of,	  zoals	  de	  SPSO	  op	  de	  website	  vermeld:	  ‘De	  visie	  ‘een	  ander	  helpen	  zichzelf	  te	  helpen’	  
staat	  centraal,	  omdat	  wij	  geloven	  in	  de	  veerkracht	  van	  iedere	  mens.’	  	  
Alleen,	  keuzes	  en	  gedragsalternatieven	  vallen	  weg	  op	  het	  moment	  dat	  er	  geen	  ‘ik’	  of	  ‘zelf’	  
is	  die	  kan	  kiezen.	  
Wat	  valt	  er	  dan	  nog	  te	  coachen?	  Niet	  veel.	  Ik	  zal	  als	  coach/counselor	  (en	  liever	  noem	  ik	  
mijzelf	  inspirator)	  vooral	  benieuwd	  zijn	  naar	  wat	  er	  nu	  bij	  de	  ander	  op	  de	  voorgrond	  
staat.	  Wat	  is	  er	  nu	  in	  de	  aandacht,	  dat	  zal	  mijn	  uitgangsbasis	  zijn.	  Hiermee	  valt	  mijn	  
werkwijze	  in	  wezen	  buiten	  coaching,	  want	  ik	  ga	  niet	  uit	  van	  een	  keuzemogelijkheid.	  
1.	  De	  kennismaking	  met	  ‘dit’	  moment	  zal	  de	  rode	  draad	  zijn	  in	  mijn	  coaching.	  
Dit	  heeft	  veel	  raakvlakken	  met	  de	  Mindfulness	  en	  de	  Gestalt.	  	  
Als	  er	  controle	  is,	  of	  angst,	  verdriet	  of	  depressie,	  dan	  laat	  ik	  de	  cliënt	  terugkeren	  naar	  dat	  
wat	  er	  nu	  is;	  zijn	  ademhaling,	  zijn	  hartslag,	  geluiden	  in	  de	  kamer,	  de	  vogels	  buiten,	  
gedachten	  die	  voorbij	  komen.	  Om	  dan	  in	  te	  zien:	  het	  gebeurt	  allemaal	  gewoon.	  De	  eerste	  
sessie	  van	  een	  cliënt	  heb	  ik	  nu	  een	  aantal	  keren	  gedaan	  aan	  de	  hand	  van	  het	  gedicht	  ‘De	  
herberg’	  van	  Rumi	  (zie	  bijlage	  5).	  Durft	  de	  cliënt	  alle	  gasten	  even	  gastvrij	  te	  ontvangen	  in	  
zijn	  herberg?	  Ongeacht	  hoe	  lang	  die	  gasten	  van	  plan	  zijn	  te	  blijven?	  	  
	  
Zoals	  ik	  in	  mijn	  inleiding	  begon	  wordt	  het	  leven	  vaak	  ervaren	  als	  een	  strijd.	  Die	  strijd	  
kan	  heel	  serieus	  en	  levensecht	  opgepakt	  en	  ervaren	  worden.	  Dan	  is	  het	  ego	  volledig	  
geïdentificeerd	  met	  het	  levensverhaal.	  Maar	  wat	  zou	  er	  kunnen/	  mogen	  verschuiven	  
wanneer	  het	  leven	  gezien	  kan	  worden	  als	  een	  droom,	  of	  een	  film.	  Een	  verhaal	  dat	  
verschijnt	  in	  datgene	  wat	  we	  zijn;	  een	  geweldig	  vermakelijke,	  soms	  heftige,	  dramatische	  
of	  betoverende	  film.	  Met	  een	  happy	  end,	  of	  niet.	  En	  die	  film	  loopt	  precies	  zoals	  een	  film	  
loopt	  in	  de	  bioscoop.	  Alle	  scènes	  volgen	  elkaar	  als	  vanzelf	  op.	  Dit	  kan	  gezien	  worden	  
wanneer	  de	  identificatie	  met	  zijn/haar	  rol	  in	  die	  levensfilm	  wordt	  opgeheven.	  	  
Het	  idee	  dat	  een	  cliënt	  er	  iets	  aan	  kan	  doen,	  ofwel	  een	  scène	  anders	  kan	  doen	  laten	  
verlopen	  of	  zelfs	  het	  einde	  kan	  beïnvloeden,	  vormt	  naar	  mijn	  idee	  de	  basis	  van	  alle	  lijden	  
en	  frustratie.	  Dan	  moet	  de	  rouwverwerking	  sneller	  dan	  dat	  die	  gaat,	  dan	  wil	  je	  liever	  
gister	  dan	  vandaag	  van	  je	  eetstoornis	  af,	  dan	  zet	  je	  vanaf	  nu	  alles	  in	  het	  werk	  om	  de	  
juiste	  partner	  of	  de	  juiste	  baan	  aan	  te	  trekken.	  Dan	  is	  er	  geen	  geduld,	  of	  acceptatie	  van	  
hoe	  het	  nu	  is.	  	  
Wat	  mij	  betreft	  is	  de	  enige	  vorm	  van	  lijden	  het	  idee	  dat	  we	  een	  afgescheiden	  individu	  
zijn	  met	  de	  illusie	  van	  een	  eigen	  wil	  en	  keuzemogelijkheid.	  Deze	  illusie	  vormt	  de	  basis	  
van	  deze	  scriptie.	  	  
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5.2	  NON-‐DUALE	  &	  DUALE	  COACHING	  

Non-‐duale	  coaching	  is	  zoals	  hierboven	  duidelijk	  wordt	  een	  andere	  vorm	  van	  begeleiding	  
dan	  de	  reguliere	  vormen	  van	  hulpverlening.	  Reguliere	  vormen	  van	  hulpverlening	  
hebben	  prachtige	  methoden	  en	  technieken	  ontwikkeld	  die	  allemaal	  werken	  met	  het	  ‘ik’.	  
Dat	  kan	  een	  uitstekende	  manier	  zijn	  om	  de	  kwaliteit	  van	  het	  persoon-‐zijn	  te	  verhogen.	  
Het	  dient	  er	  allemaal	  toe	  om	  de	  gevangenis	  waar	  iemand	  in	  verblijft	  -‐	  de	  gevangenis	  van	  
de	  ik-‐illusie	  -‐	  aangenamer	  te	  maken.	  Deze	  technieken	  heb	  ik	  onder	  andere	  mogen	  leren	  
op	  de	  SPSO,	  alsook	  op	  eerdere	  opleidingen.	  Hier	  is	  niks	  mis	  mee,	  integendeel.	  Dit	  is	  
allemaal	  onderdeel	  van	  het	  spel	  van	  bewustzijn.	  Voor	  heel	  veel	  mensen	  geven	  ze	  
‘verlichting’	  en	  een	  meer	  ontspannen	  in	  het	  leven	  staan.	  Waarbij	  alles	  zich	  afspeelt	  
binnen	  die	  gevangenis	  van	  de	  ik-‐illusie.	  	  
Heel	  veel	  cliënten	  zullen	  niet	  mee	  kunnen	  gaan	  in	  het	  idee	  van	  non-‐dualiteit.	  Ofwel	  is	  het	  
inzicht	  te	  radicaal.	  Pas	  als	  het	  ego	  is	  uitgeleefd	  en	  uitgestreden	  zal	  het	  mogelijk	  klaar	  zijn	  
om	  doorzien	  te	  worden.	  Wanneer	  het	  ego	  nog	  volop	  strijdt	  is	  het	  ‘pimpen’	  van	  de	  
gevangenis	  het	  hoogst	  haalbare.	  	  
	  
Bij	  non-‐duale	  therapie	  is	  ‘niet	  doen’	  het	  hoofdbestanddeel.	  Omdat	  er	  niet	  iemand	  is	  die	  
iets	  kan	  doen.	  Het	  gaat	  om	  het	  volledig	  aanwezig	  durven	  zijn	  in	  wat	  er	  nu	  is.	  Het	  volledig	  
zien	  en	  voelen,	  maar	  zonder	  het	  verklarende	  (ego)verhaal.	  Alles	  waar	  een	  cliënt	  mee	  
komt	  is	  ‘precies	  goed’	  zoals	  het	  is.	  Of	  het	  nu	  gaat	  om	  een	  verslaving,	  rouw,	  een	  depressie,	  
een	  echtscheiding	  of	  seksueel	  misbruik.	  Nu	  begrijp	  ik	  als	  geen	  ander	  dat	  je	  dat	  niet	  tegen	  
een	  cliënt	  zegt	  die	  jarenlang	  is	  misbruikt.	  Dan	  is	  mijn	  steun	  gewenst,	  een	  luisterend	  oor,	  
verwerking,	  coaching	  zoals	  ik	  dat	  heb	  geleerd	  op	  de	  SPSO.	  Dan	  kunnen	  individuele	  en/of	  
familieopstellingen,	  Transactionele	  Analyse,	  Neuro	  Linquistisch	  Programmeren,	  
Rationeel	  Emotieve	  Therapie,	  Emotional	  Freedom	  Techniques,	  visualisaties,	  innerlijk	  
kind	  werk,	  werken	  met	  dromen,	  beelden	  en	  tekeningen,	  en	  vele	  andere	  technieken	  heel	  
mooi	  en	  waardevol	  werk	  verrichten,	  binnen	  de	  gevangenis	  van	  het	  ‘ik’.	  
Een	  aantal	  therapieën	  en	  mensen/therapeuten	  hebben	  mijn	  gevangenis	  daadwerkelijk	  
enorm	  gezelliger	  gemaakt.	  Een	  fijn	  behangetje	  over	  mijn	  bange	  innerlijke	  kind.	  Mooie	  
kleuren	  verf	  op	  mijn	  levensverhaal.	  Een	  bloeiende	  plant	  die	  mij	  steeds	  weer	  herinnerde	  
aan	  vergeving.	  Lieve	  vrienden	  die	  gouden	  tralies	  in	  mijn	  gevangenis	  hebben	  gemaakt.	  
Therapie	  en	  coaching	  kunnen	  helpen	  om	  de	  gevangenis	  aangenamer	  te	  maken.	  Dat	  is	  
waarin	  ik	  als	  coach	  kan	  ondersteunen.	  Dan	  ben	  ik	  als	  coach	  onderdeel	  van	  de	  
programmering,	  zoals	  vele	  therapeuten	  onderdeel	  geweest	  zijn	  van	  mijn	  
programmering.	  	  
Ongeacht	  het	  mensbeeld	  geldt	  voor	  iedere	  vorm	  van	  coaching	  dat	  je	  iemand	  precies	  op	  
zijn	  eigen	  nivo	  tegemoet	  treedt.	  Dat	  is	  liefde,	  onvoorwaardelijke	  liefde.	  Elkaar	  
ontmoeten	  in	  de	  ruimte	  die	  ons	  allemaal	  omvat	  is	  het	  einde	  van	  de	  afscheiding.	  	  
2.	  De	  ander	  ontmoeten	  als	  mijzelf,	  wetende	  dat	  we	  allemaal	  die	  Ene	  energie	  in	  
beweging	  zijn.	  

Duaal	  coachen	  is	  niet	  beter	  of	  slechter	  dan	  non-‐duaal,	  het	  ís	  allemaal.	  Er	  is	  geen	  oordeel	  
op	  allerlei	  opleidingen	  die	  opleiden	  tot	  therapeut,	  coach	  of	  counselor.	  Het	  is	  allemaal	  
onderdeel	  van	  het	  spel.	  Je	  kunt	  als	  coach	  ‘in	  het	  verhaal	  sleutelen’.	  Het	  is	  de	  indirecte	  
bevrijdingsweg.	  	  
Ik	  zal	  de	  focus	  leggen	  op	  dat	  wat	  gevoeld	  en	  ervaren	  wil	  worden,	  niet	  op	  het	  
(ego)verhaal.	  Een	  focus	  op	  het	  bewustzijn	  zelf,	  in	  plaats	  van	  op	  de	  persoonlijkheid.	  	  
Ik	  zal	  als	  coach	  proberen	  aan	  te	  sturen	  op	  het	  besef	  van	  eenheid,	  ook	  al	  doe	  ik	  als	  
persoon	  niks.	  	  
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Omdat	  er	  geen	  weg	  naar	  bevrijding	  is,	  wordt	  bij	  het	  non-‐dualisme	  vaak	  gesproken	  over	  
de	  directe	  weg;	  het	  wezenlijk	  besef	  dat	  los	  staat	  van	  enige	  activiteit	  die	  zich	  in	  de	  tijd	  
afspeelt,	  en	  los	  van	  enig	  middel	  waarmee	  je	  een	  doel	  kunt	  bereiken.	  Alles	  wat	  je	  
werkelijk	  bent	  is	  reeds	  aanwezig,	  en	  de	  uitnodiging	  is	  om	  dit	  nu	  te	  herkennen.	  Alle	  
uitstel	  is	  een	  beschermingsmaatregel	  tegen	  de	  werkelijkheid.	  Dit	  staat	  lijnrecht	  
tegenover	  onze	  Westerse	  moraal,	  ons	  arbeidsethos	  dat	  zegt	  dat	  bevrijding	  alleen	  maar	  
met	  bloed,	  zweet	  en	  tranen	  kan	  worden	  verworven.	  	  
Samengevat:	  de	  indirecte	  weg	  probeert	  het	  ‘ik’	  te	  verbeteren	  =	  duaal.	  De	  directe	  weg	  laat	  je	  
ervaren	  dat	  er	  geen	  ‘ik’	  is,	  laat	  staan	  dat	  het	  ‘ik’	  verbetering	  behoeft	  =	  non-duaal.	  Beide	  
mogelijkheden	  kunnen	  verschijnen	  (ook	  in	  mij	  als	  coach),	  het	  ene	  is	  niet	  beter	  dan	  de	  
andere.	  	  

5.3	  ACCEPTATIE	  
	  
Wanneer	  een	  cliënt	  zich	  bij	  mij	  aanmeldt	  voor	  coaching	  zal	  ik	  middels	  (non-‐duaal)	  
coachen	  proberen	  de	  aandacht	  te	  verleggen.	  Van	  de	  inhoud	  van	  bewustzijn	  –	  gedachten,	  
gevoelens,	  herinneringen	  –	  naar	  de	  bron	  daarvan,	  het	  Ene.	  Het	  Ene	  staat	  centraal,	  niet	  
het	  ego.	  Mijn	  ervaring	  is	  dat	  enige	  uitleg	  over	  het	  ego	  en	  de	  ik-‐ontwikkeling	  dingen	  meer	  
helder	  en	  begrijpelijk	  kunnen	  maken	  voor	  de	  cliënt.	  
3.	  Acceptatie	  is	  dan	  de	  weg.	  Het	  opgeven	  van	  het	  verzet	  tegen	  dat	  wat	  is.	  Een	  
overgave	  aan	  ‘dit’.	  Het	  bestaat	  uit	  ieder(e)	  gebeurtenis,	  gedachte,	  gevoel	  en	  gedrag	  
dat	  zich	  nu	  aandient.	  	  
Is	  er	  verdriet	  of	  rouw,	  dan	  is	  dat	  wat	  er	  is	  en	  gevoeld	  wil	  worden.	  Is	  er	  
minderwaardigheid	  of	  intense	  woede,	  waar	  voel	  je	  dat	  in	  je	  lichaam?	  Eigenlijk	  geef	  je	  je	  
over	  aan	  het	  leven	  zoals	  het	  komt	  en	  ga	  je	  ontvangen	  wat	  het	  je	  te	  bieden	  heeft.	  Je	  zegt	  
‘ja’	  tegen	  alles	  wat	  er	  is.	  Of	  je	  zegt	  ‘nee’	  –	  omdat	  ja	  nog	  niet	  lukt	  -‐	  en	  erkent	  dat	  er	  nu	  
verzet	  en	  weerstand	  is.	  	  
Ik	  probeer	  of	  er	  ruimte	  is	  bij	  de	  cliënt	  om	  de	  verhalen	  en	  piekergedachten	  in	  het	  hoofd	  
niet	  meer	  zo	  serieus	  te	  nemen.	  Of	  er	  ruimte	  is	  om	  te	  ervaren	  dat	  het	  is	  zoals	  het	  is,	  dat	  
dingen	  zijn/gaan	  zoals	  ze	  gaan;	  je	  hoeft	  ‘nergens	  meer	  naartoe’,	  je	  hoeft	  niks	  ‘te	  doen’.	  
Dit	  is	  het	  uitgangspunt	  van	  de	  begeleiding.	  Dit	  moment,	  precies	  zoals	  het	  is,	  wordt	  dan	  je	  
thuis.	  Het	  is	  in	  feite	  terug	  thuiskomen.	  En	  eigenlijk	  ben	  je	  nooit	  weggeweest.	  Het	  is	  een	  
blijvend	  rustpunt	  zoals	  de	  bodem	  van	  de	  zee,	  die	  ligt	  onder	  alle	  turbulenties	  van	  de	  soms	  
hevige	  golfslag.	  	  
Het	  doorzien	  dat	  alles	  goed	  is	  zoals	  het	  is,	  houdt	  in	  dat	  alles	  geaccepteerd	  wordt	  als	  
onderdeel	  van	  het	  spel	  van	  het	  bewustzijn.	  Rust	  is	  daarbij	  overigens	  niet	  hetzelfde	  als	  
genot	  (geluk).	  Genot	  en	  pijn	  zijn	  onlosmakelijk	  met	  elkaar	  verbonden.	  Ze	  zijn	  dualistisch	  
aan	  elkaar	  gekoppeld	  en	  dus	  van	  elkaar	  afhankelijk.	  Als	  wordt	  gezien	  dat	  dit	  zo	  werkt,	  
zal	  mogelijkerwijs	  de	  behoefte	  verdwijnen	  daaraan	  te	  sleutelen	  om	  de	  pijn	  te	  
verwijderen	  of	  het	  genot	  te	  vergroten.	  Hij	  of	  zij	  neemt	  daar	  dan	  vrede	  mee,	  welke	  kant	  
zich	  ook	  aandient,	  wetende	  dat	  niets	  blijvend	  is.	  	  
Ook	  een	  verslaving	  bijvoorbeeld	  is	  onderdeel	  van	  het	  spel,	  of	  de	  beweging	  van	  Eenheid.	  	  
Er	  bestaan	  vele	  vormen	  van	  verslaving;	  aan	  roken,	  drinken,	  eten,	  drugs,	  denken,	  porno,	  
gamen,	  Facebook,	  winkelen,	  liefde,	  erkenning,	  negatieve	  overtuigingen,	  controle,	  aan	  ‘ik’,	  
etc.	  Verslavingsneigingen	  zijn	  heel	  menselijk	  en	  worden	  inzichtelijker	  als	  je	  begrijpt	  hoe	  
het	  ego	  functioneert.	  Het	  ego	  is	  als	  de	  dood	  (letterlijk)	  voor	  het	  aangaan	  van	  het	  Nu.	  
Want	  het	  ego	  bestaat	  niet	  in	  het	  nu,	  het	  leeft	  alleen	  in	  het	  verleden	  en	  in	  de	  toekomst.	  En	  
die	  angst	  voel	  je	  als	  mens.	  Die	  angst	  maakt	  dat	  je	  zoekt	  naar	  afleiding,	  naar	  
achterdeurtjes.	  Alles	  beter	  dan	  dat	  we	  oog	  in	  oog	  moeten	  met	  ‘dit’.	  De	  meesten	  onder	  
ons	  hebben	  niet	  door	  dat	  we	  vluchten.	  Nog	  voordat	  we	  dat	  beseffen	  volgen	  we	  het	  
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angstgedrag	  van	  het	  ego.	  	  
Vera	  Helleman	  schrijft	  in	  een	  artikel	  ‘Verslaving,	  de	  obsessie	  van	  het	  ego’	  (InZicht,	  mei	  
2014)	  iets	  interessants	  over	  verslavingen:	  “Laten	  we	  even	  inzoomen	  op	  het	  moment	  net	  
voordat	  de	  verslavingsneiging	  opkomt.	  Het	  is	  het	  moment	  dat	  het	  besef	  van	  een	  ‘ik’	  zijn	  
intrede	  doet,	  want	  je	  bent	  vaak	  onbewust	  vrij	  van	  identificatie.	  Op	  dat	  moment	  zal	  er	  een	  
bepaalde	  onrust	  in	  je	  opborrelen,	  omdat	  het	  niet	  natuurlijk	  is	  om	  je	  natuurlijke	  staat	  van	  
zijn	  te	  verlaten.	  Als	  het	  besef	  van	  een	  ik	  aanwezig	  is,	  kijk	  je	  vanuit	  dualiteit,	  vanuit	  een	  
afgescheiden	  zijn	  van	  jeZelf,	  van	  de	  Bron.	  Nu	  zijn	  de	  meeste	  ikken	  nog	  eens	  
geconditioneerd	  met	  het	  idee	  dat	  het	  allemaal	  niet	  goed	  genoeg	  is.	  Het	  moet	  beter	  
worden,	  anders	  worden	  en	  tegemoet	  gaan	  komen	  aan	  allerlei	  ideeën.	  Dit	  tegemoet	  
komen	  van	  het	  ik-‐beeld	  aan	  een	  idee	  is	  wat	  onrustig	  maakt.	  ‘Ik’	  ben	  onrustig,	  ‘ik’	  verveel	  
me,	  ‘ik’	  moet	  nog	  iets	  waar	  ik	  tegenop	  zie.	  Voor	  die	  onrust	  zoeken	  we	  afleiding	  en	  
belanden	  we	  in	  een	  verslaving.	  Zonder	  het	  besef	  van	  een	  ‘ik’	  dat	  zich	  zus	  of	  zo	  voelt	  en	  
het	  anders	  wil	  hebben,	  gaat	  alles	  moeiteloos	  door	  je	  energetisch	  systeem	  heen	  en	  is	  er	  
geen	  noodzaak	  dit	  te	  onderdrukken.”	  
De	  woorden	  ‘ik’	  en	  ‘mijn’	  zijn	  de	  oorzaak	  van	  alle	  ellende.	  Mensen	  die	  menen	  dat	  ze	  er	  
niet	  bij	  horen,	  dat	  ze	  mislukken,	  dat	  ze	  voor	  niets	  deugen,	  dat	  ze	  nooit	  wat	  zullen	  
bereiken	  in	  het	  leven,	  grijpen	  naar	  alle	  mogelijke	  middelen	  om	  hun	  verdriet	  te	  vergeten,	  
te	  verdrinken,	  te	  verdoven.	  	  
Kortom,	  zolang	  het	  illusionaire	  ‘ik’	  gelooft	  dat	  het	  de	  eigenaar	  is	  van	  alle	  verlangens,	  en	  
dat	  het	  verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  juiste	  keuzes	  (zoals:	  ‘ik	  moet	  van	  die	  verslaving	  zien	  
af	  te	  komen’),	  begint	  het	  gevecht.	  Het	  personage	  ‘ik’	  is	  een	  ontstellende	  kramp	  waar	  je	  
de	  hele	  dag	  in	  laveert.	  	  
De	  macht	  van	  verslaving	  is	  een	  illusie	  die	  zichzelf	  via	  jouw	  'ik'	  in	  stand	  houdt.	  Wanneer	  
de	  identificatie	  met	  het	  ‘ik’	  verbroken	  wordt,	  is	  er	  ook	  grote	  kans	  dat	  ook	  
(verslavings)patronen	  niet	  meer	  blijven	  kleven.	  Van	  je	  verslaving	  afkomen	  is	  een	  illusie,	  
want	  er	  is	  niet	  iemand	  die	  van	  zijn	  verslaving	  af	  kan	  komen.	  Jij	  bent	  niet	  verslaafd,	  maar	  
eenheid	  ervaart	  	  verslaving.	  	  
Wat	  overigens	  niet	  wil	  zeggen	  dat	  verslavingsklinieken	  geen	  goed	  werk	  verrichten.	  
Wanneer	  een	  cliënt	  bij	  mij	  komt	  met	  destructief	  verslavingsgedrag	  (bijvoorbeeld	  drugs),	  
dan	  zal	  ik	  deze	  persoon	  doorverwijzen	  naar	  een	  kliniek	  met	  ervaring,	  om	  het	  
verslavingsgedrag	  onder	  controle	  te	  krijgen.	  De	  kliniek	  zal	  dan	  proberen	  het	  ‘ik’	  te	  
verbeteren	  (de	  indirecte	  weg).	  
Iedereen	  zal	  momenten	  herkennen	  dat	  hij/zij	  bewust	  of	  onbewust	  wegvlucht	  uit	  ‘dit’	  
moment.	  Wat	  vooral	  belangrijk	  is,	  is	  de	  mildheid	  naar	  jezelf	  toe	  als	  je	  durft	  te	  erkennen	  
dat	  ook	  jij	  neigt	  naar	  een	  bepaalde	  vorm	  van	  verslaving.	  Wederom	  de	  acceptatie,	  en	  een	  
stukje	  inzicht	  in	  de	  identificatie.	  

5.4	  GESTALTTHERAPIE	  EN	  ANDERE	  WERKVORMEN	  

Binnen	  de	  non-‐dualiteit	  kan	  ik	  me	  vinden	  in	  bepaalde	  ideeën	  van	  de	  Gestalttherapie;	  het	  
gaat	  vooral	  om	  gewaarzijn,	  wat	  dient	  er	  zich	  aan.	  Wat	  merk	  ik,	  wat	  besef	  ik.	  En	  hoe	  
verhoud	  ik	  me	  tot	  datgene	  wat	  ik	  gewaar	  word.	  Bij	  Gestalttherapie	  gaat	  het	  om	  
experimenten	  in	  plaats	  van	  om	  oefeningen.	  Omdat	  oefeningen	  weer	  als	  goed	  of	  fout	  
beoordeeld	  kunnen	  worden,	  en	  een	  experiment	  perfect	  is	  zoals	  die	  gaat.	  	  
Het	  leven	  wordt	  binnen	  de	  Gestalt	  weergegeven	  als	  een	  aaneenschakeling	  van	  behoeften	  
(gestalten)	  die	  opkomen,	  die	  bevredigd	  worden	  en	  daarmee	  verdwijnen.	  Iets	  wat	  niet	  
bevredigd	  wordt	  of	  kan	  worden	  leidt	  tot	  een	  onaffe	  gestalt.	  Uiteindelijk	  zal	  het	  leven	  
levenslang	  een	  onaffe	  gestalt	  blijven	  wanneer	  ‘de	  illusie’	  niet	  wordt	  doorzien.	  Dan	  zal	  het	  
ego	  van	  behoefte	  naar	  behoefte	  rennen,	  continu	  weer	  op	  zoek	  naar	  een	  nieuwe	  kick.	  	  
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Al	  eerder	  schreef	  ik	  dat	  zoeken/	  doelen	  in	  de	  toekomst	  een	  bron	  van	  lijden	  kan	  zijn.	  
Natuurlijk	  kunnen	  doelen	  ook	  stimulerend	  werken	  en	  vleugels	  geven.	  Totdat	  het	  doel	  
behaald	  is,	  en	  de	  bevrediging	  die	  dat	  met	  zich	  mee	  brengt	  veelal	  maar	  kort	  duurt.	  In	  dat	  
korte	  tijdsbestek	  voelen	  we	  ons	  even	  gelukkig,	  niet	  door	  het	  verlangen	  wat	  bevredigd	  is	  
(nieuwe	  auto,	  partner,	  carrière,	  etc.)	  maar	  omdat	  je	  op	  dat	  moment	  even	  vrij	  bent	  van	  
verlangen.	  Dat	  geeft	  dan	  even	  innerlijke	  rust.	  Helaas	  maar	  even.	  Dan	  staat	  het	  ego	  alweer	  
in	  de	  startblokken	  voor	  het	  behalen	  van	  een	  volgend	  verlangen.	  Levenslang	  jagen	  we	  
doelen	  en	  resultaten	  na,	  tot	  we	  er	  uitgeput	  (lees	  depressief,	  burn-‐out,	  angstig)	  bij	  
neervallen.	  	  

Cliënten	  die	  voor	  coaching	  komen	  zijn	  meestal	  ingezoomd	  in	  hun	  ‘verhaal’	  en	  
geïdentificeerd	  met	  hun	  gedachten	  en	  gevoelens.	  Ze	  vertellen	  vanuit	  dit	  verhaal,	  vanuit	  
de	  identificatie,	  vanuit	  de	  ego	  positie.	  Wat	  dan	  van	  belang	  is,	  is	  dat	  deze	  cliënt	  
meegenomen	  wordt	  naar	  de	  onafhankelijkheid,	  dat	  de	  energie	  gericht	  wordt	  op	  de	  
onvoorwaardelijkheid	  en	  de	  verbondenheid,	  op	  de	  zee	  in	  plaats	  van	  op	  de	  golf.	  
Zoals	  we	  op	  de	  SPSO	  geleerd	  hebben	  in	  de	  oefeningen	  waarin	  we	  in	  een	  visualisatie	  op	  
zoek	  gaan	  naar	  de	  tegenstelling.	  Waarbij	  die	  tegenstelling	  (van	  het	  te	  ervaren	  ‘probleem’,	  
de	  identificatie)	  eigenlijk	  altijd	  te	  maken	  heeft	  met	  rust,	  vertrouwen,	  overgave,	  etc.	  
Op	  de	  school	  voor	  praktische	  filosofie	  kreeg	  ik	  ooit	  een	  prachtige	  vraag	  mee	  naar	  huis:	  
‘Wat	  zou	  een	  wijze	  man	  of	  vrouw	  doen	  in	  deze	  situatie?’	  Door	  jezelf	  deze	  vraag	  te	  stellen	  
verplaats	  je	  jezelf	  in	  de	  rol	  van	  toeschouwer.	  Je	  kijkt	  (uitgezoomd)	  naar	  de	  hele	  film,	  in	  
plaats	  van	  (ingezoomd)	  met	  een	  vergrootglas	  op	  je	  eigen	  rol.	  	  
Dit	  gebeurt	  ook	  wanneer	  je	  met	  een	  cliënt	  individuele	  opstellingen	  doet.	  Wanneer	  een	  
aantal	  playmobilpoppetjes	  worden	  neergezet	  om	  bijvoorbeeld	  een	  familie-‐	  of	  
werksituatie	  uit	  te	  beelden,	  kan	  er	  van	  een	  afstand	  en	  als	  toeschouwer	  gekeken	  worden	  
naar	  dat	  wat	  er	  gebeurt	  in	  het	  veld.	  Dit	  kan	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  identificatie	  wat	  losser	  
wordt	  gelaten.	  	  
4.	  De	  rol	  van	  toeschouwer	  of	  waarnemer	  kan	  op	  deze	  manier	  worden	  geactiveerd,	  
ofwel	  er	  kan	  meer	  uitgezoomd	  gekeken	  worden.	  
Als	  de	  cliënt	  werkelijk	  inziet	  dat	  je	  ‘als	  toeschouwer	  op	  de	  tribune	  de	  wedstrijd	  niet	  kunt	  
beinvloeden’,	  kun	  je	  wellicht	  wat	  meer	  ontspannen	  toekijken.	  Zelfs	  naar	  de	  
(destructieve)	  verslaving	  of	  depressie.	  	  

Een	  grote	  beschadiging	  aan	  het	  ego	  zorgt	  er	  veelal	  voor	  dat	  je	  ingezoomd	  blijft,	  omdat	  
het	  ego	  zich	  heeft	  geïdentificeerd	  met	  de	  pijn	  en	  (nog)	  niet	  bereid	  is	  het	  los	  te	  laten.	  Het	  
ego	  wil	  bevestiging,	  erkenning,	  het	  wil	  medestanders	  (tegenover	  die	  andere	  die	  slechte	  
dingen	  heeft	  gedaan)	  en	  een	  warm	  bad	  om	  in	  te	  ontspannen.	  Van	  mij	  als	  hulpverlener	  
willen	  ze	  dan	  de	  erkenning	  dat	  het	  ook	  allemaal	  echt	  heel	  erg	  was.	  Ofwel,	  zo	  heb	  ik	  
therapie	  vaak	  ervaren.	  Ik	  heb	  heel	  veel	  erkenning	  gekregen	  voor	  mijn	  verhaal,	  en	  voelde	  
me	  bevestigd	  in	  mijn	  pijn.	  Dat	  gaf	  dan	  even	  ontspanning.	  	  
Ik	  kan	  als	  coach	  een	  stukje	  meegaan	  in	  het	  verhaal,	  om	  het	  een	  meer	  ontspannen	  plekje	  
te	  geven.	  Maar	  om	  de	  situatie	  te	  veranderen/vergemakkelijken	  geef	  ik	  aan	  dat	  je	  niet	  de	  
‘doener’	  bent.	  Alles	  verschijnt,	  en	  verdwijnt	  weer.	  Niks	  is	  blijvend,	  behalve	  verandering,	  is	  
al	  heel	  lang	  mijn	  lijfspreuk.	  En	  inmiddels	  ook	  voor	  een	  heel	  aantal	  cliënten	  die	  ik	  de	  
afgelopen	  tijd	  heb	  gehad.	  Dat	  is	  dan	  wat	  werd	  herkend,	  dat	  geen	  enkel	  gevoel	  er	  
twentyfour	  seven	  is/blijft.	  Dat	  gaf	  dan	  vertrouwen	  en	  uithoudingsvermogen.	  De	  pijn	  wil	  
doorleefd	  worden.	  Alleen	  dat	  gebeurt,	  daar	  hoef	  je	  niks	  voor	  te	  doen.	  Of	  zoals	  een	  quote	  
van	  Vera	  Helleman:	  ‘Een	  innerlijk	  proces	  procest	  vanzelf,	  zelfs	  zonder	  jouw	  bemoeienis.’	  
De	  cliënt	  mag	  leren	  uit	  te	  zoomen	  uit	  het	  ego	  en	  zijn	  verhaal,	  in	  hoeverre	  dat	  al	  te	  leren	  
is.	  Middels	  de	  eerder	  genoemde	  oefeningen	  wil	  ik	  de	  cliënt	  laten	  ervaren	  hoe	  het	  voelt	  



	   42	  

als	  hij/zij	  ingezoomd	  is	  in	  het	  ego,	  en	  wanneer	  hij	  of	  zij	  uitgezoomd	  is.	  	  
	  
5.	  Ik	  wil	  de	  cliënt	  laten	  inzien/ervaren	  dat	  alles	  in	  het	  leven	  vanzelf	  gaat.	  	  
Als	  je	  kijkt	  naar	  de	  natuur,	  dan	  gaat	  alles	  vanzelf.	  Na	  regen	  komt	  zonneschijn.	  
Jaargetijden	  volgen	  zich	  als	  vanzelf	  op.	  ’s	  Nachts	  gaat	  alles	  vanzelf;	  de	  hartslag,	  de	  
ademhaling,	  het	  vernieuwen	  van	  cellen,	  de	  stofwisseling.	  Overdag	  ga	  je	  vanzelf	  weer	  
eten	  omdat	  je	  honger	  hebt,	  of	  naar	  het	  toilet	  omdat	  je	  moet	  plassen.	  Geen	  gevoel	  blijft	  
continu	  bij	  je,	  het	  maakt	  als	  vanzelf	  weer	  plaats	  voor	  een	  ander	  gevoel.	  	  
	  
Meditatie	  en	  ontspanningsoefeningen	  kunnen	  het	  ego	  rustiger	  maken.	  Dit	  ego,	  ofwel	  
zelfbewustzijn	  huist	  in	  het	  default	  systeem	  (mediale	  prefrontale	  cortex,	  temporal	  lobes,	  
precieus	  en	  gyrus	  cingularis).	  De	  amydala	  is	  een	  deel	  van	  de	  temporal	  lobes	  en	  
verplaatst	  zich	  tijdens	  meditatie	  van	  de	  onstuimige	  rechterhelft	  naar	  het	  rustigere	  
linkerdeel.	  	  
Beeldtaal	  en	  visualisatie	  kunnen	  inzichten	  verschaffen	  die	  daadwerkelijk	  rustiger	  en	  
meer	  tevreden	  maken,	  omdat	  ze	  het	  onbewuste	  kunnen	  verruimen.	  Maar	  allemaal	  
binnen	  het	  verhaal	  van	  het	  ‘ik’.	  	  

5.5	  SAMENVATTEND	  DE	  SPEERPUNTEN	  

1.	  De	  kennismaking	  met	  ‘dit’	  moment	  als	  de	  rode	  draad	  in	  de	  coaching.	  	  
2.	  De	  ander	  ontmoeten	  als	  mijzelf,	  wetende	  dat	  we	  allemaal	  die	  Ene	  energie	  in	  beweging	  	  	  	  
zijn.	  
3.	  Acceptatie.	  Het	  opgeven	  van	  het	  verzet	  tegen	  dat	  wat	  is.	  Een	  overgave	  aan	  ‘dit’,	  wat	  
bestaat	  uit	  ieder(e)	  gebeurtenis,	  gedachte,	  gevoel	  en	  gedrag	  dat	  zich	  nu	  aandient.	  	  
4.	  De	  rol	  van	  toeschouwer	  of	  waarnemer	  activeren,	  ofwel	  meer	  uitgezoomd	  kijken	  naar	  dat	  
wat	  is	  (geweest).	  
5.	  De	  cliënt	  laten	  inzien/ervaren	  dat	  alles	  in	  het	  leven	  vanzelf	  gaat.	  	  
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CONCLUSIE	  

	  

Na	  het	  schrijven	  van	  deze	  scriptie,	  inclusief	  het	  lezen	  van	  de	  vele	  literatuur	  omtrent	  non-‐
dualiteit	  en	  alles	  wat	  er	  mogelijkerwijs	  op	  een	  interessante	  manier	  mee	  samenhangt,	  
heb	  ik	  geprobeerd	  aan	  te	  tonen	  dat	  er	  geen	  ‘ik’	  is	  die	  keuzes	  maakt,	  maar	  dat	  we	  vanuit	  
de	  non-‐duale	  werkelijkheid	  als	  vanzelf	  worden	  (voort)bewogen	  door	  dezelfde	  Ene(rgie).	  
Ik	  heb	  dit	  willen	  aantonen,	  omdat	  dit	  resoneert	  met	  mijn	  mens-‐	  en	  levensvisie.	  Wat	  
overigens	  niets	  zegt	  over	  ‘de	  waarheid’.	  Mijns	  inziens	  is	  er	  als	  zodanig	  geen	  waarheid.	  	  
‘Gods	  wil	  geschiede’	  zag	  ik	  vroeger	  als	  een	  strenge	  wijzende	  vinger,	  en	  is	  voor	  mij	  
inmiddels	  een	  beeldspraak	  voor	  de	  impliciete	  orde	  in	  de	  kosmos	  volgens	  welke	  alles	  
zich	  voltrekt.	  Als	  de	  mens	  zich	  op	  ‘Gods	  wil’	  afstemt,	  leeft	  hij	  in	  harmonie	  met	  het	  Ene.	  
Het	  is	  een	  mee	  zwemmen	  met	  de	  golfslag	  van	  het	  geheel.	  Let	  Go(d),	  de	  titel	  van	  mijn	  
scriptie.	  	  
Het	  gebroken	  hart,	  ofwel	  het	  lijden,	  ontstaat	  mijns	  inziens	  door	  de	  illusie	  van	  
afgescheidenheid,	  door	  de	  verzonnen	  individualiteit,	  en	  het	  leven	  in	  de	  tijd	  (verleden	  en	  
toekomst).	  Het	  kan	  alleen	  geheeld	  worden	  door	  -‐	  en	  in	  -‐	  het	  NU.	  Zie	  hiervoor	  de	  
afbeelding	  op	  het	  voorblad,	  die	  ik	  heb	  ontworpen	  voor	  deze	  scriptie.	  NU	  is	  de	  helende	  
lijm,	  omdat	  NU	  alles	  is	  wat	  er	  is.	  	  
Als	  de	  persoon	  wegvalt,	  wordt	  gezien	  dat	  er	  nooit	  een	  gevangenis	  is	  geweest	  en	  dat	  ‘dit’	  
altijd	  ‘het	  paradijs’	  is	  geweest.	  We	  hebben	  het	  paradijs	  nooit	  verlaten,	  al	  vertelt	  de	  Bijbel	  
ons	  wat	  anders.	  Therapie(vormen),	  beeldtaal	  en	  meditatie	  zijn	  prachtige	  hulpmiddelen	  
om	  je	  gevangenis	  mooier	  te	  maken.	  Maar	  ze	  zullen	  je	  nooit	  uit	  de	  gevangenis	  krijgen,	  
juist	  omdat	  de	  gevangenis	  uit	  het	  gevoel	  bestaat	  dat	  er	  een	  afzonderlijk	  persoon	  is.	  Dit	  is	  
wat	  de	  Advaïta	  ons	  vertelt	  en	  wat	  bij	  mij	  resoneert.	  En	  dat	  wat	  resoneert,	  trekt	  veelal	  de	  
aandacht.	  
	  
Kortom:	  Middels	  vele	  methoden	  en	  technieken	  kun	  je	  als	  coach/counselor	  de	  gevangenis	  
van	  een	  cliënt	  ‘oppimpen’	  zodat	  het	  verblijf	  aangenamer	  wordt.	  Daartegenover	  staat	  het	  
inzicht	  dat	  er	  geen	  gevangenis	  is,	  er	  geen	  muren	  zijn,	  en	  zelfs	  geen	  ’ik’	  die	  erin	  verblijft	  (of	  
die	  iets	  kan	  dóen).	  Dat	  inzicht	  te	  krijgen	  is	  ‘genade’,	  en	  niet	  te	  bereiken	  middels	  coaching	  of	  
persoonlijke	  ontwikkeling/groei	  (want	  dan	  zou	  er	  een	  ‘ik’	  zijn	  die	  kan	  ontwikkelen/	  
groeien).	  
	  
Deze	  visie	  staat	  haaks	  op	  de	  non-‐dualiteit	  als	  bewustzijnsstaat,	  zoals	  duidelijk	  is	  
geworden	  in	  deze	  scriptie.	  Integratie	  van	  de	  verschillende	  visies	  bestaat	  er	  wat	  mij	  
betreft	  uit	  dat	  alles	  een	  uiting	  is	  van	  Eenheid,	  en	  alles	  als	  zodanig	  respect	  verdient.	  Alles	  
wordt	  voortbewogen	  door	  eenheid.	  Dus	  ook	  verschillen	  in	  mening	  en	  andere	  (haaks	  op	  
elkaar	  staande)	  visies.	  Er	  is	  hierin	  nogmaals	  geen	  ‘waarheid’,	  behalve	  de	  eigen	  ervaring,	  
beleving	  en	  resonantie.	  	  
Want:	  non-dualiteit	  is	  geen	  toestand	  waarin	  je	  kunt	  verkeren,	  maar	  het	  is	  datgene	  waarin	  
alle	  toestanden	  verkeren.	  
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Nawoord	  

	  
In	  het	  voorwoord	  zegt	  er	  nog	  een	  stem	  in	  mij:	  ‘Zo	  gemakkelijk	  kan	  het	  niet	  zijn	  Linda,’	  
wanneer	  het	  non-‐duale	  inzicht	  mij	  binnenvalt.	  En	  toch	  is	  het	  zo	  gemakkelijk	  en	  
eenvoudig	  gebleken,	  uiteindelijk.	  	  
Het	  inzicht	  van	  non-‐dualiteit	  heeft	  mijn	  leven	  in	  eerste	  instantie	  behoorlijk	  op	  zijn	  kop	  
gezet.	  Toen	  het	  inzicht	  daar	  ineens	  was	  verviel	  ik	  zo’n	  twee	  maanden	  in	  een	  depressief	  
gevoel.	  Al	  mijn	  heilige	  huisjes	  waren	  onderuit	  gehaald.	  Er	  was	  geen	  zin,	  geen	  doel,	  geen	  
God	  als	  zodanig;	  hoe	  wilde	  ik	  nog	  leven?	  Wilde	  ik	  nog	  wel	  leven?	  Ik	  ervoer	  zinloosheid	  
ten	  top.	  Mijn	  ego	  was	  in	  de	  grootste	  paniek	  en	  vocht	  in	  die	  tijd	  voor	  zijn	  bestaansrecht.	  
Daarbij	  merkte	  ik	  dat	  het	  een	  lastig	  verhaal	  werd	  dat	  ik	  mijn	  ego	  door	  had,	  en	  vele	  
anderen	  om	  mij	  heen	  hun	  rol	  in	  de	  film	  nog	  uiterst	  serieus	  namen.	  Ik	  voelde	  me	  alleen	  
staan	  met	  mijn	  inzicht,	  ik	  was	  in	  eenzame	  eenheid.	  En	  dus	  nog	  steeds	  in	  de	  dualiteit.	  Ik	  
liep	  met	  mijn	  illusionaire	  ziel	  onder	  de	  arm.	  	  
Toen	  de	  nevelige	  ‘depressie’	  langzaam	  optrok	  had	  ik	  last	  van	  de	  ‘Advaïta-‐verliefdheid’,	  
de	  advaïtashuffle	  genaamd.	  Ik	  was	  superenthousiast	  over	  dit	  inzicht,	  dat	  ik	  de	  hele	  
wereld	  wilde	  zeggen	  hoe	  het	  leven	  nu	  toch	  werkte!	  Net	  zoals	  je	  je	  nieuwe	  verkering	  vol	  
trots	  aan	  anderen	  wilt	  laten	  zien,	  wilde	  ik	  dit	  inzicht	  ook	  te	  pas	  en	  te	  onpas	  delen.	  Wat	  
soms	  tot	  hele	  mooie	  gesprekken	  leidde,	  en	  soms	  ook	  tot	  onbegrip	  en	  confrontaties.	  Met	  
vrienden,	  in	  de	  klas	  op	  de	  SPSO,	  bij	  het	  inleveren	  van	  de	  eerste	  (ruwe)	  versie	  van	  mijn	  
scriptie.	  	  
Wellicht	  dat	  mijn	  ego	  zich	  in	  het	  begin	  toch	  ergens	  ‘beter’	  voelde	  dan	  al	  die	  anderen	  die	  
dit	  inzicht	  nog	  niet	  hadden.	  Mijn	  ego	  had	  zich	  geïdentificeerd	  met	  een	  nieuw	  ‘speeltje’	  en	  
was	  fanatiek.	  Logisch	  dat	  dat	  tot	  weerstand	  leidde	  bij	  de	  toehoorders.	  	  
Inmiddels	  weet	  en	  voel	  ik	  dat	  alles	  -‐	  maar	  dan	  ook	  echt	  álles	  -‐	  precies	  moet	  zijn	  zoals	  het	  
is.	  Dualiteit	  en	  non-‐dualiteit,	  identificatie	  met	  het	  ego	  of	  niet	  (meer),	  non-‐dualiteit	  als	  
bewustzijnstoestand	  of	  als	  inzicht,	  de	  directe	  of	  indirecte	  bevrijdingsweg,	  Mandela	  en	  
Hitler,	  het	  is	  allemaal	  onderdeel	  van	  het	  spel	  van	  Eenheid.	  
	  
Nadat	  mijn	  leven	  een	  tijdje	  op	  zijn	  kop	  heeft	  gestaan,	  sta	  ik	  inmiddels	  gelukkig	  ook	  weer	  
recht	  overeind.	  Dit	  non-‐duale	  inzicht	  laat	  mij	  heel	  anders	  aankijken	  naar	  mezelf	  en	  de	  
ander,	  naar	  therapie,	  naar	  ‘het	  leven’,	  naar	  God.	  Altijd	  was	  ik	  op	  zoek,	  was	  ik	  zoekende.	  
Naar	  mezelf,	  naar	  rust	  en	  lichter	  leven,	  naar	  God,	  naar	  eenvoud	  wellicht.	  Als	  een	  druppel	  
in	  de	  oceaan	  was	  ik	  continu	  op	  zoek	  naar	  mezelf.	  Tot	  ik	  het	  ineens	  besefte:	  ik	  bén	  de	  
oceaan,	  het	  is	  hier	  en	  nu	  en	  het	  was	  er	  altijd	  al.	  Dat	  voelt	  als	  genade,	  dat	  die	  realisatie	  me	  
ineens	  is	  ‘toegevallen’.	  Het	  zou	  toch	  ook	  onzinnig	  zijn	  om	  een	  druppel	  water	  te	  
omgrenzen	  en	  te	  denken	  dat	  het	  een	  eigen	  identiteit	  heeft.	  Alleen	  de	  oceaan	  als	  zodanig	  
heeft	  een	  identiteit.	  Maar	  goed,	  dit	  laatste	  is	  rationeel	  bedacht.	  Het	  gaat	  om	  het	  voelen	  
dat	  ik	  echt	  de	  oceaan	  ben.	  En	  dat	  voel	  ik.	  En	  soms	  ook	  weer	  even	  helemaal	  niet.	  Dan	  ben	  
ik	  weer	  heerlijk	  ingezoomd,	  en	  overweldigd	  door	  gevoelens	  van	  jaloezie,	  schuld,	  
schaamte,	  trots,	  etc.	  Maar	  dat	  is	  maar	  ‘even’.	  Daarna	  zoom	  ik	  weer	  uit	  en	  zie	  ik	  de	  film	  
weer	  in	  zijn	  geheel.	  Niet	  dat	  ik	  daar	  overigens	  zelf	  voor	  kies,	  voor	  dat	  in-‐	  of	  uitzoomen.	  
Toch	  voelt	  het	  soms	  wel	  een	  beetje	  zo	  en	  dat	  is	  prima.	  	  
Ik	  ben	  gaan	  begrijpen	  wat	  nou	  wérkelijk	  onvoorwaardelijke	  liefde	  is.	  Ik	  ben	  gaan	  voelen	  
wat	  wérkelijk	  vergeven	  is.	  Dit	  kan	  mijns	  inziens	  alleen	  wanneer	  de	  illusie	  is	  doorzien.	  
Dat	  er	  het	  besef	  is	  dat	  we	  allemaal	  dezelfde	  Ene	  energie	  in	  beweging	  zijn.	  En	  wellicht	  het	  
grootste	  cadeau:	  alle	  oordeel	  valt	  weg,	  want	  alles	  is	  precies	  zoals	  het	  is	  en	  had	  nooit	  
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anders	  kunnen	  zijn.	  Ieder	  mens	  loopt	  zijn	  eigen	  ‘programma’,	  eenheid	  die	  zich	  zo	  
beweegt.	  	  
Mijn	  vader	  heb	  ik	  vergeven,	  hij	  kon	  niet	  anders	  dan	  doen	  zoals	  hij	  deed.	  Het	  was	  zijn	  
programmering.	  Mijn	  moeder	  stierf	  niet	  te	  jong.	  Het	  was	  haar	  programmering	  niet	  oud	  
te	  worden.	  Mijn	  programmering	  (of	  rol	  in	  de	  film)	  is	  er	  niet	  een	  van	  jong	  trouwen	  en	  
kinderen	  krijgen.	  Het	  verloopt	  tot	  nog	  toe	  grotendeels	  als	  single,	  met	  regelmatig	  een	  
leuke	  ‘fling’.	  Of	  ik	  er	  nou	  blij	  van	  word	  of	  niet,	  als	  ik	  me	  afvraag	  waarom	  dat	  zo	  is,	  het	  is	  
zoals	  het	  is	  en	  mijn	  leven	  had	  nooit	  anders	  kunnen	  zijn.	  En	  datzelfde	  geldt	  voor	  alles	  en	  
iedereen.	  
Weg	  kramp,	  weg	  controle,	  weg	  angst,	  weg	  ‘ik’.	  	  
Boeddha	  zei:	  ‘De	  handeling	  vindt	  plaats,	  maar	  er	  is	  niet	  iemand	  die	  iets	  doet.’	  	  
Ik	  ben	  nooit	  geboren	  en	  zal	  nooit	  sterven,	  want	  er	  is	  geen	  ‘ik’.	  Sterven	  bestaat	  alleen	  
vanuit	  de	  illusie	  van	  het	  individuele	  ik.	  Alles	  is	  energie	  in	  beweging,	  de	  kosmische	  dans	  
van	  het	  Ene.	  
Mijn	  zoektocht	  is	  geëindigd	  in	  ‘dit	  moment’.	  Dat	  wat	  er	  altijd	  al	  was.	  

Om	  in	  de	  woorden	  van	  Ken	  Wilber	  te	  spreken:	  ‘Deze	  Geest-‐in-‐actie	  heeft	  deze	  scriptie	  
geschreven,	  en	  deze	  Geest-‐in-‐actie	  is	  het	  die	  deze	  scriptie	  nu	  leest’.	  	  
Ook	  al	  heb	  ‘ik’	  deze	  scriptie	  niet	  geschreven,	  toch	  wil	  ik	  nog	  een	  dankwoord	  uitspreken	  
naar	  een	  aantal	  mensen	  die	  mij	  bijzonder	  hebben	  ondersteund	  en	  geïnspireerd	  bij	  het	  
schrijven	  van	  deze	  scriptie.	  	  
Ten	  eerste	  grote	  dank	  aan	  jou,	  Paul.	  Wat	  een	  cadeau	  dat	  jij	  mijn	  scriptie	  wilde	  
begeleiden.	  Dankjewel	  voor	  al	  die	  keren	  dat	  je	  tijd	  voor	  me	  hebt	  vrijgemaakt.	  Ik	  heb	  het	  
als	  bijzonder	  waardevol,	  opbouwend	  en	  inspirerend	  ervaren.	  En	  laat	  ik	  de	  humor	  en	  
lichtheid	  hierin	  niet	  vergeten.	  	  
Daarnaast	  dank	  aan	  Ko	  Vos,	  die	  mij	  vanuit	  de	  SPSO	  heeft	  begeleid.	  Dankjewel	  dat	  je	  mij	  
weer	  even	  met	  beide	  benen	  op	  de	  grond	  hebt	  gezet	  en	  me	  hebt	  geholpen	  mijn	  scriptie	  
naar	  het	  nivo	  van	  een	  scriptie	  te	  tillen.	  Want	  inderdaad,	  de	  ruwe	  versie	  had	  meer	  weg	  
van	  een	  amusant	  boek.	  	  
Christine,	  wat	  ben	  ik	  jou	  ongelooflijk	  dankbaar	  voor	  alle	  mooie	  non-‐duale	  gesprekken	  en	  
voor	  jouw	  (liefdevolle)	  feedback.	  Gedurende	  het	  hele	  scriptieproces	  ben	  je	  enorm	  
betrokken	  geweest.	  Daarnaast	  heb	  je	  steeds	  tijd	  vrij	  gemaakt	  om	  mijn	  hoofdstukken	  te	  
lezen	  en	  er	  de	  nodige	  schrijffouten	  en	  kromme	  zinnen	  uit	  te	  halen.	  
Dank	  aan	  Roeland	  de	  Looff,	  schrijver	  van	  het	  boek	  ‘Jij	  bestaat	  niet’.	  Jij	  hebt	  me	  meerdere	  
malen	  van	  nuttige	  (wetenschappelijke)	  antwoorden	  voorzien,	  op	  de	  vele	  vragen	  en	  
onduidelijkheden	  die	  ik	  had.	  	  
Verder	  wil	  ik	  een	  aantal	  vrienden	  bedanken	  die	  –	  zeker	  in	  het	  begin	  –	  te	  pas	  en	  te	  onpas	  
met	  mijn	  ‘advaïtaverliefdheid’	  werden	  geconfronteerd.	  Selby,	  Yvette,	  Erika,	  Wionah,	  
Suus,	  Saske,	  Lisette,	  Charlotte,	  Mark.	  Gelukkig	  is	  de	  verliefdheid	  overgegaan	  in	  houden	  
van	  en	  hebben	  we	  er	  nu	  waardevolle	  en	  inspirerende	  gesprekken	  over.	  
Dank	  aan	  mijn	  cliënten	  die	  mij	  in	  vertrouwen	  hebben	  genomen	  en	  zich	  mee	  lieten	  
nemen	  in	  de	  richting	  van	  de	  non-‐dualiteit.	  Hun	  grote	  dankbaarheid	  is	  onderdeel	  van	  
mijn	  drive	  geweest.	  Of	  is	  dat	  de	  verklaring	  die	  ik	  er	  nu	  op	  plak,	  het	  inmiddels	  beruchte	  
‘verhaaltje	  achteraf’?	  
Tot	  slot	  wil	  ik	  mijn	  klasgenoten,	  trainers	  en	  docenten	  bedanken.	  Dank	  voor	  de	  inspiratie,	  
de	  intimiteit	  en	  de	  kwetsbaarheid,	  en	  de	  lol	  de	  afgelopen	  vier	  jaar.	  De	  SPSO	  is	  een	  
prachtige	  herinnering.	  	  
	  
Linda	  de	  Roos,	  
2014.	  
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Bijlage	  1	  

	  

DE	  ZIEL	  BESTAAT	  NIET:	  EENS	  /	  ONEENS	  

Door:	  Frank	  Meester	  &	  Maarten	  Meester	  

IN	  DISCUSSIE	  MET	  DICK	  SWAAB	  EN	  BERT	  KEIZER	  

FM	  nr.	  4/2012	  

Wij	  zijn	  niets	  meer	  dan	  ons	  brein,	  zegt	  neurowetenschapper	  Dick	  Swaab,	  ‘en	  de	  
ziel	  is	  een	  misvatting’.	  ‘Maar	  jíj	  kijkt	  mij	  toch	  aan,	  Dick,	  en	  niet	  een	  robot?’	  
reageert	  arts-filosoof	  Bert	  Keizer,	  auteur	  van	  Waar	  blijft	  de	  ziel?.	  

Hoe	  de	  ziel	  ‘op	  onthutsende	  wijze	  aanwezig	  kan	  zijn’	  merkte	  arts-‐filosoof	  Bert	  Keizer	  
onlangs.	  Hij	  was	  getuige	  van	  een	  operatie	  waarbij	  de	  neurochirurg	  ‘de	  gebruikelijke	  weg	  
naar	  het	  brein’	  had	  genomen:	  eerst	  een	  luikje	  uit	  de	  schedel	  van	  de	  patiënt	  zagen,	  dan	  de	  
hersenvliezen	  splijten	  en	  opzijleggen.	  Maar	  hoewel	  het	  brein	  nu	  naakt	  voor	  hem	  lag,	  had	  
de	  chirurg	  daaraan	  niet	  genoeg	  om	  te	  achterhalen	  wélk	  hersenweefsel	  hij	  diende	  te	  
verwijderen.	  Om	  daarachter	  te	  komen	  moest	  hij	  eerst	  zijn	  patiënte	  wekken.	  Vervolgens	  
schakelde	  hij	  delen	  van	  het	  hersenweefsel	  even	  uit	  om	  te	  kijken	  of	  dat	  effect	  had	  op	  haar	  
spraakvermogen.	  Hij	  vroeg	  haar	  een	  onderschrift	  te	  geven	  bij	  plaatjes	  van	  een	  peer,	  
banaan,	  tafel,	  boot,	  vliegtuig	  enzovoort.	  Alleen	  zo	  kon	  de	  chirurg	  zien	  welke	  functies	  de	  
uitgeschakelde	  delen	  vervulden.	  Keizers	  conclusie:	  ‘De	  ziel	  is	  onlosmakelijk	  verbonden	  
met	  de	  hersenen,	  want	  verwijdering	  van	  hersenweefsel	  betekent	  beschadiging	  van	  
geestelijk	  leven.	  Ik	  zeg	  “onlosmakelijk	  verbonden”	  bij	  gebrek	  aan	  een	  goede	  formulering.	  
En	  ik	  voeg	  daaraan	  toe	  dat	  het	  tot	  nog	  toe	  niemand	  gelukt	  is	  een	  passende	  formulering	  
te	  vinden	  voor	  dit	  verband	  tussen	  hersenen	  en	  geest.’	  	  Neurowetenschapper	  Dick	  Swaab,	  
zijn	  discussiepartner,	  is	  het	  hier	  radicaal	  mee	  oneens.	  Over	  de	  ziel	  kun	  je	  kort	  zijn:	  ‘Een	  
misvatting.’	  	  Tijd	  voor	  de	  eerste	  stelling.	  	  1	  De	  ziel	  is	  als	  de	  stemming	  op	  een	  
feestje	  Keizer:	  ‘Bij	  lezingen	  die	  ik	  geef,	  hoor	  ik	  vaak:	  “U	  hebt	  het	  over	  denken	  en	  voelen	  
als	  geestelijke	  bezigheden,	  maar	  daarachter	  zit	  nog	  iets,	  en	  dat	  is	  de	  ziel.”	  Dan	  zeg	  ik:	  “En	  
dáárachter	  parkeer	  ik	  mijn	  Volvo,	  want	  daar	  is	  ruimte	  zat.”	  Dit	  borduren	  met	  ruimtelijke	  
voorzetsels	  leidt	  nergens	  toe!	  Je	  neemt	  iets	  letterlijk	  wat	  figuurlijk	  is,	  zoals	  je	  “De	  
olympische	  medaille	  zit	  in	  de	  benen	  van	  Sven	  Kramer”	  ook	  niet	  letterlijk	  moet	  nemen.	  
Toch	  wil	  ik	  “de	  ziel”	  erin	  houden,	  omdat	  die	  term	  ondanks	  alle	  onzin	  die	  eraan	  kleeft	  iets	  
essentieel	  aangeeft:	  dat	  een	  wezen	  geestelijk	  leven	  heeft.	  Waaruit	  blijkt	  het	  bestaan	  van	  
de	  ziel?	  Dat	  Dick	  mij	  nu	  aankijkt	  en	  niet	  een	  robot	  en	  dat	  ik,	  evenmin	  een	  robot,	  
terugkijk.	  Niet	  het	  vermoeden,	  maar	  het	  bevestigde	  vermoeden	  van	  geestelijk	  leven	  in	  
de	  ander.’	  	  Swaab:	  ‘Je	  moet	  niet	  meegaan	  in	  het	  slordig	  taalgebruik	  van	  mensen,	  zelfs	  
niet	  als	  filosoof.	  	  Opgevat	  als	  datgene	  wat	  jij	  echt	  bent,	  wat	  onstoffelijk	  is	  en	  toch	  21	  
gram	  zou	  wegen	  en	  wat	  na	  je	  dood	  blijft	  voortbestaan,	  is	  de	  ziel	  een	  misvatting.	  De	  geest	  
–	  opgevat	  als	  datgene	  waarin	  je	  je	  bewustzijn	  kent	  –	  bestaat	  wel,	  maar	  die	  blijft	  niet	  
bestaan	  na	  de	  dood.	  De	  geest	  is	  puur	  het	  resultaat	  van	  het	  brein.	  Wij	  mensen	  hebben	  
tijdens	  de	  evolutie	  meer	  brein	  gekregen	  dan	  strikt	  noodzakelijk	  voor	  het	  besturen	  van	  
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ons	  lichaam,	  en	  dat	  extra	  produceert	  de	  geest.’	  	  Keizer:	  ‘Ik	  wil	  aan	  het	  begrip	  van	  de	  ziel	  
juist	  vasthouden	  omdat	  je	  daarmee	  gelovigen	  binnenboord	  houdt.	  Als	  je	  de	  ziel	  
verwerpt,	  ben	  je	  die	  hele	  groep	  kwijt	  en	  denken	  ze	  dat	  een	  gesprek	  als	  dit	  niet	  over	  hen	  
gaat.’	  	  Swaab:	  ‘Jij	  houdt	  dus	  vast	  aan	  de	  ziel	  uit	  praktische	  overwegingen?’	  	  Keizer:	  
‘Inderdaad.	  Ik	  wil	  gelovigen	  erbij	  houden.	  Vervolgens	  laat	  ik	  natuurlijk	  wel	  zien	  dat	  er	  
geen	  reden	  is	  om	  aan	  te	  nemen	  dat	  die	  ziel	  na	  de	  dood	  blijft	  bestaan.’	  	  Swaab:	  ‘Zo’n	  slecht	  
karakter	  heb	  ik	  niet.	  Ik	  zeg	  gewoon	  waar	  het	  op	  staat:	  de	  ziel	  is	  onlosmakelijk	  verbonden	  
met	  het	  geloof	  in	  leven	  na	  de	  dood,	  en	  dat	  geloof	  berust	  nergens	  op.’	  	  2	  Wij	  zijn	  ons	  
brein	  Swaab:	  ‘Het	  belangrijkste	  is	  wat	  hier	  zit,	  mijn	  brein.	  De	  rest	  is	  er	  slechts	  om	  dat	  
wat	  hier	  boven	  zit	  [hij	  wijst	  op	  zijn	  hoofd,	  red.]	  te	  laten	  werken,	  meer	  breinen	  te	  laten	  
maken	  en	  te	  laten	  communiceren	  met	  andere	  breinen	  en	  de	  omgeving.	  De	  mens	  is	  een	  
brein	  met	  hulpmiddelen.	  Het	  brein	  vormt	  zich	  op	  basis	  van	  genetische	  factoren;	  die	  
zetten	  de	  grote	  lijnen	  uit.	  Maar	  het	  netwerk	  is	  zo	  complex	  dat	  het	  alleen	  aan	  die	  
genetische	  achtergrond	  niet	  genoeg	  heeft.	  In	  de	  vroege	  ontwikkeling	  komen	  daardoor	  
door	  zelforganiserende	  principes	  ons	  karakter,	  onze	  potenties	  en	  beperkingen	  in	  dat	  
netwerk	  vast	  te	  liggen.	  Het	  eindresultaat	  is	  ons	  brein,	  het	  unieke	  aan	  ons.	  Daar	  moeten	  
we	  het	  dan	  de	  rest	  van	  ons	  leven	  mee	  doen.	  We	  kunnen	  nog	  iets	  veranderen	  aan	  ons	  
gedrag,	  maar	  aan	  ons	  karakter	  valt	  niets	  meer	  te	  doen.	  Wij	  zijn	  in	  essentie	  ons	  
functionerende	  brein.’	  	  Keizer:	  ‘Dick	  onderscheidt	  dus	  twee	  werelden:	  wij	  en	  ons	  brein.	  
Voor	  hem	  is	  het	  brein	  een	  kaart	  van	  de	  geest.	  Denk	  aan	  hoe	  je	  een	  kaart	  maakt	  van	  
Frankrijk.	  Dan	  heb	  je	  aan	  de	  ene	  kant	  Frankrijk	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  het	  velletje	  
waarop	  je	  de	  kaart	  tekent.	  Beschouw	  geestelijk	  leven	  als	  Frankrijk	  en	  het	  ingedeelde	  
brein	  als	  de	  kaart	  die	  is	  gemaakt.	  Dan	  moet	  je	  bij	  iedere	  structuur	  in	  het	  brein	  een	  
bijpassende	  geestelijke	  beleving	  noemen.	  De	  merkwaardige	  manoeuvre	  die	  Dick	  maakt	  
is	  dat	  hij,	  als	  hij	  de	  kaart	  af	  heeft,	  Frankrijk	  wegdoet.	  Zijn	  stelling	  is	  niet	  dat	  je	  in	  ons	  
brein	  een	  correlaat	  aantreft	  van	  wat	  we	  denken	  en	  voelen	  –	  nee,	  hij	  schuift	  dat	  denken	  
en	  voelen	  terzijde	  en	  zegt:	  “Wij	  zijn	  ons	  brein,	  meer	  is	  er	  niet.”	  	  Daarbij	  leren	  de	  
neurowetenschappen	  ons	  niets	  nieuws.	  Zo	  zijn	  er	  laatst	  hersenscans	  gemaakt	  bij	  
mensen	  die	  vrijen.	  Dan	  blijkt	  dat	  er	  naar	  een	  bepaalde	  plaats	  meer	  bloed	  gaat.	  We	  
kennen	  die	  plaats	  op	  grond	  van	  eerdere	  plezierige	  belevenissen	  als	  “de	  plezierplek”.	  
Mensen	  hebben	  dus	  plezier	  in	  seks.	  Maar	  dat	  wisten	  we	  toch	  allang?	  Stel	  dat	  we	  een	  plek	  
hebben	  ontdekt	  in	  een	  man	  die	  oplicht	  bij	  hoofdrekenen	  en	  tijdens	  seks.	  Dat	  zou	  een	  
leuke	  puzzel	  zijn.	  Overigens	  is	  er	  natuurlijk	  een	  correlatie	  tussen	  seks	  en	  neuronale	  
activiteit	  –	  dat	  ontken	  ik	  niet	  –,	  maar	  ze	  vallen	  niet	  samen,	  zoals	  de	  kaart	  van	  Frankrijk	  
niet	  samenvalt	  met	  het	  land	  Frankrijk.’	  	  Swaab:	  ‘Jij	  verwijt	  ons	  neurowetenschappers	  dat	  
we	  zinloos	  werk	  doen?’	  	  Keizer:	  ‘Niet	  zinloos,	  maar	  het	  is	  niet	  verrassend	  of	  onthullend	  
over	  onze	  inborst.’	  	  Swaab:	  ‘Dat	  vind	  ik	  niet	  erg.	  Wetenschap	  wil	  weten	  en	  dat	  hoeft	  niet	  
altijd	  tot	  zinvolle	  kennis	  te	  leiden.	  Overigens	  denk	  ik	  dat	  ontdekkingen	  van	  de	  
neurowetenschappen	  al	  wel	  hun	  nut	  hebben	  bewezen.	  Zo	  is	  de	  acceptatie	  van	  
homoseksualiteit	  toegenomen	  door	  het	  feit	  dat	  wij	  hebben	  ontdekt	  dat	  de	  hersenen	  van	  
homoseksuelen	  verschillen	  van	  die	  van	  hetero’s.’	  	  Keizer:	  ‘Ik	  vind	  het	  nogal	  triest	  dat	  
menigeen	  een	  homo	  niet	  gelooft,	  maar	  een	  hersenscan	  wel.	  Gerard	  Reve	  heeft	  nooit	  
enige	  vorm	  van	  neurofysiologie	  nodig	  gehad	  om	  te	  weten	  dat	  hij	  homo	  was.’	  	  Swaab:	  
‘Wist	  jij	  ook	  dat	  de	  geslachtsverschillen	  in	  hersenstructuren	  bij	  transseksuelen	  zijn	  
omgekeerd?’	  	  Keizer:	  ‘Nee,	  dat	  was	  nieuw	  voor	  me.’	  	  Swaab:	  ‘Oké,	  dan	  heb	  ik	  niet	  voor	  
niets	  geleefd.	  In	  Engeland	  is	  er	  een	  wet	  aangenomen	  op	  basis	  van	  de	  gegevens	  uit	  onze	  
onderzoeken	  waaruit	  blijkt	  dat	  transseksuelen	  inderdaad	  personen	  in	  het	  verkeerde	  
lichaam	  zijn.	  Nu	  kunnen	  ze	  hun	  geslacht	  in	  hun	  paspoort	  en	  geboortecertificaat	  
veranderen.’	  	  Keizer:	  ‘Maar	  het	  begint	  toch	  bij	  transseksueel	  gedrag?	  Je	  kunt	  de	  mens	  
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beschouwen	  als	  een	  verzameling	  neuronen,	  maar	  ook	  als	  een	  verzameling	  moleculen,	  en	  
ook	  als	  wezen	  dat	  zich	  op	  een	  bepaalde	  manier	  gedraagt.	  Als	  je	  zegt	  dat	  wij	  ons	  brein	  
zijn,	  is	  dat	  een	  vorm	  van	  reductie.	  Dick	  reduceert	  de	  menselijke	  geestelijke	  activiteit	  tot	  
de	  activiteit	  van	  neuronen.	  Maar	  wat	  als	  iemand	  homoseksueel	  gedrag	  vertoont	  zonder	  
een	  homokwabje	  te	  hebben?	  Is	  hij	  dan	  geen	  homo?	  Als	  je	  werkelijk	  wilt	  weten	  wat	  er	  in	  
Frankrijk	  gebeurt,	  moet	  je	  niet	  genoegen	  nemen	  met	  een	  kaart,	  dan	  moet	  je	  het	  echte	  
land	  zien.’	  	  Swaab:	  ‘“Reductionist”	  wordt	  altijd	  gebruikt	  als	  een	  scheldwoord,	  zeker	  
vanuit	  de	  menswetenschappen.	  Dat	  is	  wonderlijk.	  De	  wetenschap	  is	  vooruitgegaan	  door	  
te	  reduceren,	  zodat	  je	  een	  behapbaar	  probleem	  krijgt	  dat	  je	  kunt	  oplossen.	  Vervolgens	  
breng	  je	  de	  oplossing	  terug	  naar	  het	  grotere	  geheel.	  Daarbij	  zijn	  de	  hersenen	  wel	  iets	  
anders	  dan	  een	  kaart.	  Het	  brein	  is	  het	  functioneren	  van	  heel	  Frankrijk.	  Neem	  die	  
draaideurcrimineel	  die	  uiteindelijk	  tien	  biefstukken	  stal.	  Ze	  hebben	  een	  scan	  gemaakt	  en	  
daaruit	  bleek	  dat	  zijn	  prefrontale	  cortex	  beschadigd	  was.	  Een	  prima	  verklaring	  voor	  zijn	  
gedrag.’	  	  3	  De	  vrije	  wil	  bestaat	  niet	  Keizer:	  ‘Hersenwetenschappers	  heffen	  de	  vrije	  wil	  
niet	  op,	  want	  zoals	  ik	  steeds	  heb	  laten	  zien	  ligt	  het	  primaat	  bij	  het	  gedrag.	  Neem	  de	  man	  
die	  tien	  biefstukken	  stal	  en	  een	  beschadiging	  aan	  de	  prefrontale	  cortex	  bleek	  te	  hebben.	  
Tja,	  we	  wisten	  al	  dat	  die	  man	  vreemd	  handelde.	  Daar	  voegt	  de	  scan	  niets	  aan	  
toe.’	  	  Swaab:	  ‘Wat	  die	  toevoegt	  is	  een	  verklaring	  voor	  het	  vreemde	  gedrag.	  We	  moeten	  
opletten	  dat	  we	  niet	  twee	  dingen	  door	  elkaar	  halen:	  verantwoordelijkheid	  en	  vrije	  
wil.	  	  Eerst	  de	  vrije	  wil.	  Veel	  van	  ons	  gedrag	  is	  onbewust.	  Libet	  heeft	  als	  eerste	  
geprobeerd	  antwoord	  te	  geven	  op	  de	  vraag:	  als	  gedrag	  onbewust	  geïnitieerd	  wordt,	  
wanneer	  worden	  we	  ons	  daar	  dan	  van	  bewust?	  Uit	  zijn	  experimenten	  bleek	  dat	  er	  een	  
halve	  seconde	  zit	  tussen	  het	  begin	  van	  de	  uitvoering	  en	  de	  bewustwording.	  Daarna	  heeft	  
Fried	  iets	  soortgelijks	  gedaan	  met	  diepte-‐elektrodes	  en	  gezichtsherkenning.	  Daaruit	  
bleek	  dat	  je	  een	  gezicht	  onbewust	  anderhalve	  seconde	  herkent	  voor	  je	  je	  dit	  bewust	  
wordt.	  Vervolgens	  kwam	  Soon	  met	  het	  meest	  radicale	  experiment.	  Hij	  zei	  tegen	  zijn	  
proefpersonen:	  “Je	  moet,	  wanneer	  je	  wilt,	  op	  de	  linker-‐	  of	  op	  de	  rechterknop	  drukken,	  
welke	  maakt	  niet	  uit.	  Het	  enige	  wat	  je	  moet	  doen,	  is	  erop	  letten	  welke	  letter	  op	  het	  
scherm	  verschijnt	  op	  het	  moment	  dat	  je	  weet	  welke	  beslissing	  je	  hebt	  genomen.”	  Op	  
grond	  van	  de	  activiteitsveranderingen	  in	  de	  scan	  kon	  je	  al	  zeven	  seconden	  voor	  de	  
persoon	  naar	  zijn	  zeggen	  de	  beslissing	  had	  genomen	  zeggen:	  het	  wordt	  rechts	  of	  
links.’	  	  Keizer:	  ‘Je	  hebt	  het	  nu	  over	  het	  besluitennemende	  brein.	  Maar	  het	  besluit	  om	  naar	  
Canada	  te	  emigreren	  is	  van	  een	  geheel	  andere	  orde	  dan	  de	  beslissing	  om	  je	  vingers	  te	  
bewegen.’	  	  Swaab:	  ‘Sommige	  experimenten	  zijn	  gedaan,	  andere	  kun	  je	  nog	  niet	  doen.	  
Maar	  de	  onderzoeken	  die	  gedaan	  zijn,	  zetten	  grote	  vraagtekens	  bij	  de	  gedachte	  dat	  we	  
rationele	  wezens	  zijn	  die	  bewuste	  keuzes	  maken.	  Toch	  doet	  dit	  niets	  af	  aan	  onze	  
verantwoordelijkheid.	  Daar	  is	  een	  puur	  praktische	  reden	  voor:	  een	  maatschappij	  kan	  
alleen	  functioneren	  als	  mensen	  zich	  aan	  de	  regels	  houden.	  Als	  je	  een	  gezond	  brein	  hebt,	  
kun	  je	  dat	  en	  moet	  je	  dat	  dus	  ook.	  En	  als	  iemand	  een	  gestoord	  brein	  heeft,	  mag	  je	  hem	  
niet	  zomaar	  in	  de	  gevangenis	  stoppen	  –	  daar	  zijn	  we	  het	  allemaal	  over	  eens.	  Ook	  apen	  
vinden	  dat.	  Die	  hebben	  allerlei	  regels	  en	  wie	  zich	  daar	  als	  aap	  niet	  aan	  houdt,	  krijgt	  straf.	  
Wij	  hebben	  dat	  uitbesteed	  aan	  politie	  en	  justitie,	  maar	  eisen	  wel	  genoegdoening.	  Frans	  
de	  Waal	  beschrijft	  hoe	  een	  aapje	  de	  regels	  overtrad	  en	  toch	  niet	  gestraft	  werd.	  Het	  bleek	  
het	  syndroom	  van	  Down	  te	  hebben.	  Zo	  is	  het	  bij	  ons	  ook	  als	  het	  goed	  is;	  we	  zeggen	  ook	  
allemaal	  dat	  als	  iemand	  niet	  toerekeningsvatbaar	  is,	  we	  die	  persoon	  niet	  moeten	  
straffen.	  Toch	  is	  90	  procent	  van	  de	  adolescenten	  in	  de	  gevangenissen	  psychiatrisch	  
patiënt.	  Ook	  zij	  krijgen	  straf	  om	  de	  maatschappij	  genoegdoening	  te	  geven.’	  	  Keizer:	  ‘Het	  
brein	  heeft	  dus	  al	  besloten,	  lang	  voor	  jij	  besluit	  dat	  jij	  iets	  wilt.	  En	  dat	  je	  toch	  aan	  het	  
begrip	  “verantwoordelijkheid”	  vasthoudt,	  heeft	  een	  puur	  pragmatische	  reden.	  Ik	  maak	  
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bezwaar	  tegen	  het	  gebruikte	  vocabulaire:	  hersenen	  nemen	  geen	  besluiten.	  Ik	  vind	  dat	  
een	  begripsmatige	  verwarring.	  Ik	  neem	  een	  besluit,	  mijn	  geestelijke	  leven,	  mijn	  ik,	  mijn	  
ziel.	  Dus	  ik	  ben	  verantwoordelijk	  te	  stellen	  voor	  mijn	  daden.	  Wat	  levert	  al	  die	  kennis	  
over	  het	  onbewust	  besluiten	  nemende	  brein	  op?	  Ik	  heb	  nog	  nooit	  iemand	  ontmoet	  die	  
zei:	  nu	  hoef	  ik	  nooit	  meer	  een	  besluit	  te	  nemen.’	  	  Swaab:	  ‘Een	  neuron	  doet	  niets	  anders	  
dan	  beslissen.	  Het	  krijgt	  informatie	  binnen,	  neemt	  een	  beslissing	  en	  stuurt	  zijn	  beslissing	  
door	  naar	  tienduizend	  cellen.’	  	  Keizer:	  ‘Zo	  haal	  je	  vocabulaires	  door	  elkaar.	  Een	  voetbal	  
beslist	  ook	  niet	  om	  over	  de	  cornerlijn	  te	  rollen…’	  	  Swaab:	  ‘Maar	  een	  voetbal	  is	  geen	  
levend	  neuron.’	  	  Keizer:	  ‘Wat	  een	  neuron	  doet,	  kun	  je	  uiteindelijk	  uitleggen	  in	  
biochemische	  termen.’	  	  Swaab:	  ‘Het	  bijzondere	  is	  dat	  een	  neuron	  zijn	  beslissing	  neemt	  
op	  grond	  van	  zijn	  ervaringen;	  het	  heeft	  een	  geheugen,	  een	  programma.’	  	  Keizer:	  ‘Daar	  
gaan	  we,	  dat	  is	  linke	  soep.	  Een	  concept	  als	  “besluiten	  nemen”	  is	  deel	  van	  een	  hele	  
begrippenwereld.	  Als	  je	  zegt	  dat	  een	  neuron	  een	  besluit	  kan	  nemen,	  dan	  moet	  een	  
neuron	  ook	  kunnen	  twijfelen,	  angstig	  worden	  en	  opgelucht	  zijn.	  Langs	  deze	  weg	  
verplaats	  je	  het	  geest-‐lichaamprobleem	  naar	  de	  neuronen,	  door	  die	  op	  te	  zadelen	  met	  
“geest”.’	  	  4	  De	  neurowetenschappen	  hebben	  eindelijk	  het	  door	  Descartes	  
opgeworpen	  lichaam-geestprobleem	  opgelost:	  hoe	  kunnen	  ziel	  en	  lichaam,	  het	  
geestelijke	  en	  het	  fysieke,	  op	  elkaar	  inwerken?	  	  Swaab:	  ‘Zo	  ver	  zou	  ik	  niet	  durven	  
gaan.	  Maar	  de	  neurowetenschappen	  bieden	  wel	  een	  nieuwe	  kijk,	  waardoor	  we	  op	  de	  
goede	  weg	  zijn	  om	  Descartes’	  probleem	  op	  te	  lossen.	  Mijn	  hypothese	  is	  dat	  alles	  valt	  
terug	  te	  brengen	  tot	  de	  sterkte	  van	  de	  synapsen,	  en	  hun	  aantal	  en	  de	  afgifte	  van	  
neurotransmitters	  en	  hormonen	  en	  hun	  werking	  op	  het	  functioneren	  van	  
hersengebieden.	  Zoals	  ik	  aan	  het	  begin	  van	  deze	  discussie	  al	  zei,	  is	  het	  brein	  te	  
ingewikkeld	  om	  alleen	  op	  basis	  van	  de	  genetische	  achtergrond	  vorm	  te	  krijgen.	  Daarom	  
speelt	  bij	  de	  ontwikkeling	  het	  toeval	  een	  grote	  rol.	  Dat	  begint	  al	  in	  de	  baarmoeder.	  De	  
zenuwen	  specialiseren	  zich	  daar,	  afhankelijk	  van	  hoe	  de	  vezels	  ingroeien	  in	  de	  hersenen	  
en	  wat	  voor	  informatie	  er	  over	  die	  vezels	  wordt	  getransporteerd.	  Sommige	  hersencellen	  
specialiseren	  zich	  door	  de	  informatie	  die	  ze	  door	  die	  ingroeiende	  vezels	  vanuit	  het	  oog	  
aangeboden	  krijgen	  in	  cellen	  die	  componenten	  van	  het	  zien	  verwerken,	  zoals	  kleuren	  en	  
beweging.	  	  Als	  je	  de	  baarmoeder	  uit	  komt,	  is	  dat	  systeem	  nog	  lang	  niet	  rijp.	  Het	  moet	  dan	  
leren	  omgaan	  met	  de	  informatie	  die	  het	  krijgt	  over	  de	  omgeving.	  Om	  een	  voorbeeld	  te	  
geven.	  Oliver	  Sacks	  beschrijft	  iemand	  die	  opgroeit	  met	  een	  troebele	  lens	  en	  blind	  is.	  Pas	  
als	  hij	  volwassen	  is,	  wordt	  die	  lens	  vervangen	  en	  kan	  hij	  eindelijk	  scherp	  zien.	  Deze	  
persoon	  herkent	  in	  de	  dierentuin	  een	  aap	  eerst	  niet	  als	  een	  aap.	  Pas	  als	  hij	  een	  koperen	  
beeld	  van	  een	  aap	  betast,	  kan	  hij	  de	  informatie	  van	  wat	  hij	  ziet	  combineren	  met	  wat	  hij	  
voelt,	  en	  zo	  het	  beeld	  van	  een	  aap	  begrijpen.	  Om	  te	  zien	  moeten	  weer	  verschillende	  
brokstukken	  informatie,	  zoals	  kleur	  en	  beweging,	  die	  in	  gespecialiseerde	  gebiedjes	  
verwerkt	  zijn,	  bij	  elkaar	  gebracht	  worden.	  We	  weten	  nu	  dat	  dat	  gebeurt	  doordat	  
verschillende	  hersencellen	  gesynchroniseerd	  gaan	  vuren.	  Ik	  denk	  dat	  we	  langs	  deze	  weg	  
langzamerhand	  duidelijkheid	  krijgen	  over	  het	  functioneren	  van	  het	  geestelijke,	  want	  de	  
geest	  is	  het	  functioneren	  van	  het	  brein.’	  	  Keizer:	  ‘Ik	  denk	  niet	  dat	  de	  
neurowetenschappen	  ons	  de	  weg	  wijzen	  naar	  de	  oplossing	  van	  het	  lichaam-‐
geestprobleem.	  Als	  je	  de	  hersenen	  openmaakt	  en	  je	  kijkt	  naar	  de	  activiteit	  die	  zich	  daar	  
afspeelt,	  dan	  is	  dat	  saai:	  je	  ziet	  alleen	  sputterende	  neuronen.	  Of	  je	  nu	  denkt,	  ruikt,	  hoort	  
–	  sputterende	  neuronen.	  Wat	  Dick	  net	  allemaal	  heeft	  beschreven,	  zijn	  gebeurtenissen	  in	  
die	  visuele	  schors,	  maar	  daarmee	  is	  de	  stap	  naar	  de	  visuele	  gewaarwording	  nog	  niet	  
gezet.	  Als	  je	  naar	  een	  boom	  kijkt,	  zit	  er	  geen	  boom	  in	  de	  hersenen.	  De	  vraag	  blijft:	  hoe	  
maak	  je	  de	  sprong	  van	  de	  neuronale	  toestand	  naar	  het	  beeld	  dat	  je	  ziet?	  Het	  is	  als	  met	  
zout.	  Ik	  heb	  geleerd	  dat	  zout	  uit	  natriumchloride	  bestaat.	  Maar	  dat	  zegt	  nog	  niets	  over	  de	  
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smaak	  ervan.	  Hoeveel	  neuronale	  circuits	  je	  me	  ook	  laat	  zien,	  daaruit	  kon	  je	  nooit	  iets	  
afleiden	  over	  wat	  ik	  voel.’	  	  Swaab:	  ‘Dat	  is	  niet	  zo.	  Bij	  het	  zogenoemde	  mindreading	  kun	  je	  
aan	  de	  hand	  van	  de	  hersenpatronen	  die	  ontstaan	  weten	  of	  iemand	  rood	  ziet	  of	  
groen.’	  	  Keizer:	  ‘Daar	  wil	  ik	  wel	  in	  meegaan.	  Ik	  zie	  de	  neuronale	  activiteit	  wel,	  zoals	  ik	  uit	  
de	  witte	  zakdoek	  uit	  het	  raam	  ook	  kan	  opmaken	  dat	  iemand	  zich	  overgeeft.	  Maar	  je	  moet	  
nog	  steeds	  de	  sprong	  maken	  van	  de	  neuronale	  activiteit	  naar	  de	  beleving	  zelf.	  Dus	  van	  
lichamelijke	  activiteit	  naar	  geest.	  Je	  blijft	  het	  in	  twee	  werelden	  formuleren.’	  	  Swaab:	  ‘In	  
de	  hersenschors	  heb	  je	  netwerkjes	  die	  je	  goed	  verantwoordelijk	  kunt	  houden	  voor	  een	  
belevenis	  zoals	  rood.	  In	  de	  evolutie	  heeft	  de	  kleur	  rood	  een	  groot	  voordeel	  gehad.	  Zo	  
vond	  mensen	  rijpe	  vruchten.	  Dat	  netwerkje	  ontvangt	  de	  voor	  de	  kleur	  gecodeerde	  
informatie	  uit	  de	  kegeltjes	  in	  het	  netvlies.	  Tijdens	  de	  ontwikkeling	  heb	  je	  geleerd	  dat	  de	  
levendige	  sensatie	  die	  je	  krijgt	  door	  de	  activiteit	  in	  dat	  netwerkje	  rood	  is	  en	  niet	  groen.	  
In	  dat	  netwerkje	  ontstaat	  een	  microbewustzijn.’	  	  Keizer:	  ‘Dank	  je	  wel.	  Je	  blijft	  de	  sprong	  
maken,	  let	  op	  wat	  je	  zegt:	  dit	  netwerkje	  kun	  je	  verantwoordelijk	  houden	  voor	  de	  
beleving.	  Maar	  daar	  heb	  je	  nog	  steeds	  die	  scheiding	  van	  lichaam	  en	  geest.	  Zo	  komen	  we	  
met	  een	  harde	  dreun	  weer	  terecht	  in	  de	  schoot	  van	  René	  Descartes.’	  	  Swaab:	  ‘Dan	  ben	  ik	  
nog	  niet	  duidelijk	  genoeg	  geweest.	  De	  activiteit	  van	  de	  hersencellen	  in	  dat	  
gespecialiseerde	  netwerkje	  ís	  de	  belevenis	  en	  de	  interpretatie	  van	  rood.’	  
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Bijlage	  2.	  
	  
	  
De	  vrije	  wil	  bestaat	  niet	  en	  het	  'ik'	  is	  een	  illusie.	  	  Dat	  zijn	  de	  twee	  meest	  opvallende	  
stelling	  uit	  het	  recente	  verschenen	  boek	  De	  vrije	  wil	  bestaat	  niet	  (2010)	  van	  
neurowetenschapper	  Victor	  Lamme.	  	  Met	  zijn	  deterministische	  benadering	  van	  het	  
vrijewilprobleem	  (wat	  zijn	  nu	  werkelijk	  de	  oorzaken	  van	  onze	  beslissingen)	  voegt	  
Lamme	  zich	  in	  een	  lange	  filosofische	  traditie,	  waartoe	  onder	  andere	  Thomas	  Hobbes	  
behoort.	  Maar	  de	  vraag	  blijft:	  wie	  besloot	  dan	  dit	  boek	  te	  schrijven?	  
	  
De	  vrije	  wil	  bestaat	  niet,	  zegt	  de	  neurowetenschap	  
Maar	  geen	  enkele	  wetenschapper	  kan	  ooit	  een	  andere	  conclusie	  trekken	  
	  
Door	  Rob	  Wijnberg	  
Elke	  woensdag	  bespreekt	  Rob	  Wijnberg	  een	  filosofisch	  dilemma	  naar	  aanleiding	  van	  een	  
actuele	  gebeurtenis.	  
Vandaag:	  is	  de	  ‘ik’	  die	  wij	  ervaren	  een	  illusie?	  
Op	  de	  zin	  van	  het	  leven	  en	  de	  definitie	  van	  waarheid	  na	  is	  er	  geen	  enkel	  ander	  
onderwerp	  dat	  filosofen	  de	  afgelopen	  tweeduizend	  jaar	  zo	  heeft	  beziggehouden	  als	  de	  
vrije	  wil.	  De	  laatste	  decennia	  mengen	  ook	  steeds	  meer	  wetenschappers	  zich	  in	  het	  debat	  
over	  deze	  hardnekkige	  filosofische	  kwestie:	  is	  de	  mens	  vrij	  om	  te	  doen	  en	  te	  laten	  wat	  
hij	  zelf	  wil	  of	  is	  hij	  toch	  eerder	  het	  stuurloze	  product	  van	  onbeheersbare	  invloeden	  van	  
buitenaf?	  In	  de	  filosofie	  is	  over	  die	  vraag	  nooit	  enige	  overeenstemming	  bereikt,	  maar	  in	  
andere	  academische	  velden	  –	  variërend	  van	  de	  psychologie	  tot	  de	  neurowetenschap	  –	  
neigt	  men	  steeds	  meer	  naar	  dat	  laatste.	  
Dat	  is	  voor	  een	  groot	  deel	  te	  danken	  aan	  de	  fysioloog	  Benjamin	  Libet	  (1916-‐2007),	  die	  in	  
de	  jaren	  70	  en	  80	  onderzocht	  hoe	  beslissingen	  in	  de	  hersenen	  tot	  stand	  komen.	  Hij	  
ontdekte	  dat	  de	  hersenimpuls	  die	  leidt	  tot	  een	  handeling	  circa	  200	  milliseconden	  eerder	  
plaatsvindt	  dan	  dat	  de	  mens	  zich	  ervan	  bewust	  wordt.	  Zijn	  conclusie	  was	  dan	  ook	  dat	  er	  
geen	  bewust	  wilsbesluit	  voorafgaat	  aan	  het	  menselijke	  handelen,	  maar	  dat,	  omgekeerd,	  
de	  handeling	  voorafgaat	  aan	  het	  denken.	  Van	  een	  ‘vrije	  wil’	  is	  dus	  geen	  sprake,	  aldus	  
Libet:	  de	  mens	  kan	  hoogstens	  ‘ja’	  of	  ‘nee’	  zeggen	  tegen	  de	  neurologische	  impulsen	  die	  
spontaan	  in	  zijn	  hersenen	  ontstaan.	  
Diezelfde	  stelling	  wordt	  nu	  ook	  verdedigd	  door	  de	  cognitiewetenschapper	  Victor	  
Lamme	  in	  zijn	  onlangs	  verschenen	  boek	  De	  vrije	  wil	  bestaat	  niet	  (2010).	  Aan	  de	  hand	  van	  
een	  aantal	  voorbeelden,	  zoals	  slaapwandelende	  moordenaars,	  laat	  Lamme	  zien	  dat	  onze	  
beslissingen	  helemaal	  niet	  zo	  bewust	  en	  rationeel	  tot	  stand	  komen	  als	  veel	  filosofen	  
lange	  tijd	  hebben	  verondersteld.	  De	  rede	  is	  niets	  meer	  dan	  een	  “kwebbeldoos”,	  zegt	  
Lamme:	  hij	  stuurt	  onze	  besluiten	  niet,	  maar	  ‘becommentarieert’	  ze	  slechts	  
achteraf.	  Het	  idee	  dat	  mensen	  een	  ‘ik’	  hebben	  die	  bepaalt	  wat	  we	  doen	  is	  volgens	  
Lamme	  dan	  ook	  een	  „regelrechte	  vergissing”:	  „Het	  ‘ik’	  is	  een	  illusie,	  een	  vreemd	  
samenstel	  van	  functies	  die	  in	  eerste	  instantie	  dienen	  voor	  het	  functioneren	  in	  een	  sociale	  
omgeving.”	  
Hoewel	  de	  wetenschappelijke	  experimenten	  waarop	  Lamme	  zich	  baseert	  van	  recente	  
datum	  zijn,	  is	  de	  conclusie	  die	  hij	  eruit	  trekt	  alles	  behalve	  nieuw.	  Drie	  eeuwen	  voor	  
Christus	  kwamen	  de	  Stoïcijnen	  al	  tot	  een	  soortgelijke	  conclusie.	  Deze	  Oud-‐Griekse	  
filosofen	  hingen	  een	  zogenoemd	  causaal	  deterministisch	  wereldbeeld	  aan:	  zij	  geloofden	  
dat	  de	  wereld	  en	  de	  kosmos	  één	  groot	  samenhangend	  geheel	  vormden	  waarin	  iedere	  
gebeurtenis	  werd	  voorafgegaan	  door	  een	  oorzaak.	  
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Daaronder	  vielen	  dus	  ook	  onze	  handelingen:	  het	  menselijke	  bestaan	  werd	  volledig	  
bepaald	  door	  oorzakelijke	  wetmatigheden.	  Deze	  visie	  bracht	  de	  Stoïcijnen	  in	  filosofisch	  
conflict	  met	  hun	  eigen	  ethische	  theorie,	  waarin	  ze	  de	  mens	  wél	  autonomie	  toedichtten	  
en	  hem	  opriepen	  een	  deugdzaam	  leven	  te	  leiden	  –	  hetgeen	  onmogelijk	  lijkt	  in	  een	  
gedetermineerd	  universum.	  
Deze	  vorm	  van	  determinisme	  lijkt	  sterk	  op	  het	  biologische	  determinisme	  van	  Libet	  en	  
Lamme.	  Ook	  zij	  gaan	  ervan	  uit	  dat	  de	  mens	  bepaald	  wordt	  door	  oorzaken	  buiten	  zijn	  
controle	  om.	  In	  het	  Stoïcijnse	  wereldbeeld	  ontbrak	  echter	  de	  neurologische	  component	  
–	  het	  was	  de	  alomvattende	  kosmos	  waarin	  de	  loop	  van	  de	  geschiedenis	  reeds	  lag	  
voorbestemd.	  Wat	  dat	  betreft	  toont	  de	  huidige	  wetenschappelijke	  kijk	  op	  het	  menselijke	  
handelen	  veel	  meer	  gelijkenis	  met	  de	  visie	  van	  de	  Britse	  denker	  Thomas	  Hobbes	  (1588-‐
1679).	  
Hij	  stelde	  als	  eerste	  denker	  in	  de	  westerse	  traditie	  dat	  ons	  handelen	  volledig	  werd	  
bepaald	  door	  fysieke	  driften	  (begeerte	  en	  aversie),	  die	  geen	  ruimte	  lieten	  voor	  vrije	  
wilsbesluiten.	  Beslissingen	  waren	  voor	  hem	  niets	  meer	  dan	  het	  noodzakelijke	  gevolg	  
van	  de	  verlangens	  die	  hen	  hadden	  veroorzaakt.	  Toch	  liet	  hij	  wel	  enige	  ruimte	  voor	  het	  
begrip	  vrijheid:	  de	  mens	  was	  ‘vrij’	  voor	  zover	  zijn	  handelingen	  in	  overeenstemming	  
waren	  met	  zijn	  verlangens.	  Vrijheid	  was	  voor	  Hobbes	  dus	  een	  vorm	  van	  vrijwilligheid:	  
zolang	  iemand	  niet	  gedwongen	  werd	  te	  doen	  wat	  hij	  niet	  verlangde,	  was	  er	  sprake	  van	  
‘vrije	  wil’.	  Maar	  over	  de	  verlangens	  zelf	  hij	  had	  geen	  zeggenschap	  –	  analoog	  aan	  de	  
spontane	  hersenimpulsen	  van	  Libet	  en	  Lamme.	  
Juist	  dát	  uitgangspunt	  staat	  haaks	  op	  de	  theorie	  van	  Verlichtingsdenker	  Immanuel	  Kant	  
(1724-‐1804),	  die	  –	  samen	  met	  de	  rationalist	  René	  Descartes	  (1596-‐1650)	  –	  als	  een	  van	  
de	  meest	  invloedrijke	  verdedigers	  van	  de	  vrije	  wil	  kan	  worden	  beschouwd.	  Volgens	  Kant	  
was	  de	  mens	  namelijk	  wel	  in	  staat	  om	  zijn	  driften	  en	  verlangens	  te	  beteugelen,	  omdat	  hij	  
beschikte	  over	  een	  rationele	  faculteit.	  
Een	  roker	  kan	  bijvoorbeeld	  –	  onder	  andere	  door	  het	  effect	  dat	  nicotine	  heeft	  op	  de	  
hersenen	  –	  een	  enorme	  aandrang	  voelen	  om	  een	  sigaret	  op	  te	  steken,	  maar	  tóch	  
besluiten	  om	  dat	  niet	  te	  doen.	  In	  de	  Kantiaanse	  theorie	  wordt	  de	  vrije	  wil	  dan	  ook	  
opgevat	  als	  een	  causa	  sui	  –	  oftewel:	  een	  oorzaak	  van	  zichzelf.	  Zoals	  Kant	  het	  
formuleerde:	  „De	  wil	  is	  vrij	  voor	  zover	  hij	  zichzelf	  de	  wet	  kan	  opleggen.”	  Niet	  de	  
aandrang,	  maar	  de	  wil	  bepaalt	  dus	  uiteindelijk	  wat	  hij	  ‘wil’.	  
Dit	  plaatje	  lijkt	  nu	  door	  de	  neurowetenschap	  definitief	  achterhaald	  verklaard.	  
Onderzoek	  laat	  immers	  zien	  dat	  de	  wil	  helemaal	  geen	  causa	  sui	  is,	  maar	  wordt	  
aangestuurd	  door	  voorafgaande	  en	  oncontroleerbare	  neurologische	  processen.	  Toch	  is	  
er,	  in	  filosofische	  zin,	  wel	  een	  bezwaar	  tegen	  deze	  conclusie	  aan	  te	  voeren.	  Dat	  de	  vrije	  
wil	  niet	  bestaat,	  is	  namelijk	  een	  conclusie	  die	  al	  in	  de	  wetenschappelijke	  benadering	  van	  
het	  probleem	  besloten	  zit.	  Ten	  grondslag	  aan	  de	  empirische	  wetenschap	  –	  de	  
quantummechanica	  uitgezonderd	  –	  liggen	  immers	  drie	  fundamentele	  denkcategorieën:	  
tijd,	  ruimte	  en	  causaliteit.	  
Dat	  betekent	  dat	  een	  wetenschapper	  ieder	  object	  van	  onderzoek	  per	  definitie	  plaatst	  in	  
een	  tijdspanne,	  een	  locatie	  en	  een	  oorzakelijk	  verband.	  Op	  die	  manier	  verklaart	  hij	  de	  
‘oorsprong’	  van	  een	  bepaald	  fenomeen	  of	  een	  bepaalde	  gebeurtenis.	  Met	  andere	  
woorden:	  de	  empirische	  wetenschap	  is	  gebaseerd	  op	  het	  causale	  determinisme	  dat	  de	  
vrije	  wil	  ontkracht.	  De	  premisse	  is	  immers	  dat	  ieder	  fenomeen	  Y	  op	  tijdstip	  T2	  een	  
oorzaak	  X	  op	  tijdstip	  T1	  heeft.	  De	  conclusie	  dat	  iets	  ‘oorzaak	  van	  zichzelf’	  is,	  is	  dus	  bij	  
voorbaat	  uitgesloten:	  zoiets	  valt	  empirisch	  niet	  aan	  te	  tonen.	  
Zodra	  neurowetenschappers	  zoals	  Libet	  en	  Lamme	  de	  menselijke	  wil	  dus	  tot	  object	  van	  
onderzoek	  maken	  –	  en	  daarmee	  automatisch	  plaatsen	  in	  een	  tijd	  (de	  neurologische	  
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impuls	  vindt	  200	  milliseconden	  eerder	  plaats	  dan	  de	  handeling),	  een	  ruimte	  (de	  
hersenen)	  en	  een	  causaal	  verband	  (de	  impuls	  gaat	  vooraf	  aan	  de	  beslissing)	  –	  kunnen	  zij	  
niet	  anders	  dan	  concluderen	  dat	  de	  wil	  van	  buitenaf	  gedetermineerd	  en	  dus	  niet	  ‘vrij’	  is.	  
Zou	  een	  verband	  tussen	  de	  externe	  oorzaak	  X	  (de	  hersenimpuls)	  en	  de	  gebeurtenis	  Y	  
(het	  wilsbesluit)	  zijn	  uitgebleven,	  dan	  zou	  hun	  conclusie	  ook	  niet	  zijn	  dat	  de	  wil	  vrij	  is,	  
maar	  eerder	  dat	  het	  onderzoek	  niks	  heeft	  uitgewezen.	  
Het	  voorgaande	  wil	  overigens	  niet	  zeggen	  dat	  de	  wetenschappelijke	  benadering	  ‘foutief’	  
of	  ‘onwaar’	  is,	  maar	  wel	  dat	  ze	  bij	  voorbaat	  de	  stelling	  uitsluit	  die	  men	  zegt	  te	  
onderzoeken.	  Daarom	  stelt	  Lamme	  ook	  dat	  „onverwacht	  gedrag”	  van	  mensen	  niet	  wijst	  
op	  het	  bestaan	  van	  een	  vrije	  wil,	  maar	  eerder	  op	  een	  „falen	  van	  de	  voorspelmodule”:	  
zouden	  we	  in	  staat	  zijn	  om	  „de	  volledige	  geschiedenis	  van	  een	  brein”	  in	  kaart	  te	  brengen,	  
dan	  zouden	  we	  volgens	  Lamme	  daarmee	  alle	  eruit	  voortvloeiende	  gedragingen	  kunnen	  
voorspellen.	  Ergo:	  wilsvrijheid	  kent	  geen	  plaats	  in	  het	  causale	  determinisme	  waarop	  het	  
wetenschappelijke	  model	  van	  de	  wereld	  is	  gebaseerd.	  
Deze	  zienswijze	  is	  allerminst	  onzinnig,	  maar	  het	  problematische	  blijft	  dat	  onze	  
alledaagse	  ervaring	  anders	  leert:	  ieder	  mens	  ervaart	  wel	  degelijk	  een	  autonome	  
‘ik’	  die	  meester	  is	  over	  de	  beslissingen	  die	  hij	  neemt.	  De	  grote	  vraag	  is	  dan	  ook	  op	  
grond	  waarvan	  de	  neurowetenschapper	  tot	  de	  conclusie	  komt	  dat	  die	  ‘ik’	  niet	  
samenvalt	  met	  het	  brein.	  Dat	  is	  immers	  de	  impliciete	  aanname	  die	  zowel	  Libet	  als	  
Lamme	  hanteert	  wanneer	  zij	  stellen	  dat	  de	  neurologische	  impulsen	  in	  onze	  
hersenen	  ‘buiten	  onszelf	  om’	  plaatsvinden.	  Hoe	  bepalen	  ze	  dat?	  
Je	  kunt	  immers	  evengoed	  stellen	  dat	  die	  processen	  in	  onze	  hersenen,	  op	  het	  moment	  dat	  
ze	  ons	  bewustzijn	  binnendringen,	  onderdeel	  worden	  van	  de	  ‘ik’	  die	  we	  ervaren	  –	  en	  dat	  
we	  er	  daarom	  controle	  over	  kunnen	  uitoefenen.	  Zou	  die	  ‘ik’	  inderdaad	  niets	  meer	  zijn	  
dan	  een	  „illusie”,	  zoals	  Victor	  Lamme	  schrijft,	  dan	  rest	  hem	  slechts	  deze	  vervolgvraag:	  
wie	  besloot	  dan	  om	  dat	  op	  te	  schrijven?	  Victor	  Lamme	  of	  ‘zijn	  brein’?	  
Verschenen	  in	  nrc.next	  op	  14	  april	  2010.	  	  
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Bijlage	  3	  
	   	   	  
	  
'Had	  Breivik	  zijn	  bewustzijn	  opzij	  kunnen	  zetten?	  Nee'	  

OPINIE	  -‐	  Esther	  van	  Fenema,	  Albert	  Otten	  −	  31/03/14,	  20:02	  
	  
©	  ANP.	  Het	  Nederlandse	  straf-‐	  en	  civielrecht	  is	  gebaseerd	  op	  de	  veronderstelling	  dat	  
iemand	  zicht	  heeft	  op	  wat	  hem	  beweegt,	  dat	  hij	  controle	  heeft	  over	  zijn	  handelen	  en	  dat	  
hij	  daardoor,	  op	  een	  enkele	  uitzondering	  na	  als	  overmacht	  of	  geestelijk	  gebrek,	  de	  
vrijheid	  heeft	  te	  kiezen	  uit	  gedragsalternatieven.	  
	  
OPINIE	  Toerekeningsvatbaarheid	  impliceert	  een	  vrije	  keuze,	  maar	  
hersenonderzoek	  ondergraaft	  die	  stelling,	  schrijven	  Esther	  van	  Fenema	  en	  Albert	  
Otten.	  'De	  hardnekkigheid	  waarmee	  de	  gedachte	  van	  de	  autonome	  mens	  en	  diens	  
keuzevrijheid	  stand	  houdt	  doet	  denken	  aan	  de	  weerstand	  uit	  kerkelijke	  kring	  die	  
Copernicus	  ondervond.'	  

	   	   	  ©	  reuters.	  Massamoordenaar	  Anders	  Breivik	  in	  de	  rechtszaal	  in	  Oslo.	  
	  
Op	  22	  juli	  2011	  stapt	  een	  zwaar	  bewapende	  man	  in	  een	  boot	  die	  hem	  naar	  een	  eiland	  zal	  
brengen.	  Hij	  is	  van	  plan	  zo	  veel	  mogelijk	  kinderen	  te	  doden	  die	  daar	  op	  een	  zomerkamp	  
verblijven.	  Hij	  slaagt	  in	  die	  opzet,	  want	  als	  hij	  wordt	  aangehouden	  heeft	  hij	  77	  van	  de	  
aanwezige	  kinderen	  gedood.	  Tegenover	  politie	  en	  justitie	  verklaart	  hij	  bewust	  te	  hebben	  
gehandeld	  en	  een	  goed	  doel	  te	  hebben	  nagestreefd	  en	  bereikt:	  de	  socialistische	  partij	  
beroven	  van	  toekomstige	  leiders.	  	  Iedereen	  zal	  in	  deze	  weergave	  de	  beruchte	  Noorse	  
massamoordenaar	  Breivik	  herkennen.	  De	  wereld	  reageerde	  geschokt	  op	  deze	  gruwelijke	  
daad.	  Wie	  doet	  nu	  zo	  iets	  bij	  zijn	  volle	  verstand?	  En	  heeft	  die	  man	  dan	  geen	  geweten?	  De	  
rechtbank	  in	  Noorwegen,	  voorzien	  van	  deskundig	  advies,	  verklaart	  Breivik	  
toerekeningsvatbaar	  en	  veroordeelt	  hem	  tot	  een	  langdurige	  
gevangenisstraf.	  	  Keuzevrijheid	  van	  handelen	  Wat	  betekent	  het	  als	  iemand	  
toerekeningsvatbaar	  wordt	  verklaard?	  Dat	  betekent	  dat	  iemand	  gestraft	  mag	  worden	  
om	  de	  reden	  dat	  hij	  een	  delict	  heeft	  gepleegd	  terwijl	  hij	  in	  staat	  geacht	  wordt	  daarvan	  af	  
te	  zien	  door	  zich	  anders	  te	  gedragen.	  Toerekeningsvatbaarheid	  impliceert	  een	  
keuzevrijheid	  van	  handelen.	  

	   	   	  	  	  Het	  gedrag	  dat	  de	  mens	  vertoont	  is	  op	  elk	  moment	  de	  resultante	  van	  zijn	  
aanleg,	  gevormde	  ervaring	  en	  eisen	  die	  de	  leefomgeving	  stelt	  	  
	  

Ook	  het	  Nederlandse	  straf-‐	  en	  civielrecht	  is	  gebaseerd	  op	  de	  veronderstelling	  dat	  
iemand	  zicht	  heeft	  op	  wat	  hem	  beweegt,	  dat	  hij	  controle	  heeft	  over	  zijn	  handelen	  en	  dat	  
hij	  daardoor,	  op	  een	  enkele	  uitzondering	  na	  als	  overmacht	  of	  geestelijk	  gebrek,	  de	  
vrijheid	  heeft	  te	  kiezen	  uit	  gedragsalternatieven.	  De	  consequentie	  van	  het	  kunnen	  
maken	  van	  een	  eigen	  keuze	  is	  dat	  het	  'rechtssubject'	  verantwoordelijk	  gesteld	  kan	  
worden	  voor	  zijn	  daden.	  Je	  kunt	  je	  afvragen	  of	  deze	  veronderstelling	  nog	  wel	  van	  deze	  
tijd	  is.	  Wellicht	  is	  deze	  gedachte	  gebaseerd	  op	  achterhaalde	  denkbeelden	  over	  de	  mens	  
en	  zijn	  brein.	  	  Er	  is	  ruimschoots	  wetenschappelijk	  onderzoek	  dat	  aantoont	  dat	  wat	  wij	  
doorgaans	  aanduiden	  met	  'mentale	  processen'	  in	  feite	  fysische	  processen	  in	  onze	  
hersenen	  zijn,	  die	  een	  deterministisch	  verloop	  hebben.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  het	  gedrag	  dat	  
de	  mens	  vertoont	  op	  elk	  moment	  de	  resultante	  is	  van	  zijn	  aanleg,	  gevormde	  ervaring	  en	  
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eisen	  die	  de	  leefomgeving	  stelt.	  Er	  is	  dus	  geen	  ander	  gedrag	  dan	  het	  vertoonde	  gedrag	  
mogelijk.	  	  Fysische	  processen	  Dit	  geldt	  niet	  alleen	  voor	  fysieke	  bewegingen	  van	  het	  
lichaam,	  maar	  evenzeer	  voor	  hersenfuncties	  als	  nadenken,	  weifelen,	  willen	  en	  beslissen	  
en	  zelfs	  voor	  nog	  complexere	  zaken	  als	  bijvoorbeeld	  liefde	  en	  geloof.	  Dit	  zijn	  alle	  
fysische	  processen	  waarin	  diverse	  hersengebieden	  met	  elkaar	  in	  verbinding	  staan,	  
waarbij	  wat	  wij	  aanduiden	  als	  bewustzijn	  en	  geweten	  slechts	  twee	  voorbeelden	  van	  
breinactiviteit	  zijn.	  

	   	   	  	  	  De	  huidige	  (klassieke)	  rechtsopvatting	  is	  nog	  steeds	  dat	  de	  mens	  zelf	  zijn	  
denken	  en	  handelen	  bepaalt	  	  
	  

De	  huidige	  (klassieke)	  rechtsopvatting	  is	  echter	  nog	  steeds	  dat	  de	  mens	  zelf	  zijn	  denken	  
en	  handelen	  bepaalt.	  De	  filosoof	  Daniël	  Dennett	  beschrijft	  deze	  opvatting	  als	  het	  
'Cartesiaanse	  theater',	  waarbij	  een	  klein	  autonoom	  wezentje	  in	  het	  brein	  de	  regie	  zou	  
voeren.	  Deze	  kleine	  regisseur	  is	  nog	  nooit	  aangetoond	  met	  beeldvormend	  onderzoek	  
zoals	  functionele	  MRI.	  	  De	  hardnekkigheid	  waarmee	  de	  gedachte	  van	  de	  autonome	  mens	  
en	  diens	  keuzevrijheid	  stand	  houdt	  doet	  ook	  denken	  aan	  de	  weerstand	  uit	  kerkelijke	  
kring	  die	  Copernicus	  ondervond	  toen	  hij	  met	  zijn	  heliocentrisch	  wereldbeeld	  aantoonde	  
dat	  de	  aarde	  toch	  echt	  om	  de	  zon	  draait	  en	  dus	  niet	  het	  middelpunt	  is	  van	  het	  
heelal.	  	  Hersenonderzoek	  Het	  boek	  van	  neurobioloog	  Dick	  Swaab	  Wij	  zijn	  ons	  brein	  
(2010)	  beschrijft	  op	  nuchtere	  en	  wetenschappelijke	  wijze	  de	  stand	  van	  het	  
hersenonderzoek.	  Toch	  werd	  er	  hevige	  kritiek	  geuit,	  onder	  andere	  vanuit	  filosofische	  
hoek	  vanwege	  een	  vermeende	  'reductionistische	  insteek'.	  Mentale	  processen	  zouden	  
iets	  heel	  anders	  zijn	  dan	  fysische	  processen!	  

	   	   	  	  	  Als	  Breivik	  dan	  uiteindelijk	  bij	  volle	  bewustzijn	  jonge	  kinderen	  doodschiet,	  
kon	  hij	  op	  dat	  moment	  dat	  bewustzijn	  opzij	  zetten?	  Wij	  denken	  van	  niet	  	  
	  

De	  heftige	  gevoelens	  die	  loskomen	  in	  de	  discussie	  over	  vrije	  wil	  en	  keuzevrijheid	  doen	  
vermoeden	  dat	  het	  niet	  alleen	  gaat	  over	  verschillen	  in	  wetenschappelijke	  inzichten	  maar	  
dat	  -‐	  de	  geschiedenis	  herhaalt	  zich	  -‐	  een	  haast	  religieuze	  dynamiek	  meespeelt.	  Hierdoor	  
stagneert	  de	  discussie	  en	  krijg	  je	  verstokte	  kampen	  van	  gelovigen	  versus	  niet-‐gelovigen.	  
Dat	  is	  jammer	  en	  ook	  zorgelijk	  en	  belemmert	  de	  verdere	  ontwikkeling	  van	  
onderzoeksterreinen,	  waaronder	  die	  van	  de	  rechtswetenschap.	  	  Want	  laten	  we	  even	  
terugkeren	  naar	  de	  casus	  van	  Breivik.	  Deze	  man	  was	  al	  in	  een	  zeer	  vroeg	  stadium	  bezig	  
met	  voorbereidingen	  om	  zijn	  moordplannen	  uit	  te	  voeren.	  Had	  hij	  toen	  al	  die	  
voorbereidingen	  moeten	  staken?	  Ja	  natuurlijk.	  Maar	  kon	  hij	  die	  stoppen?	  Hoe	  dan?	  
Kennelijk	  ontbrak	  bij	  hem	  een	  gewetensfunctie.	  Had	  hij	  aan	  die	  gewetensfunctie	  moeten	  
sleutelen?	  Ja	  zeker,	  maar	  doe	  je	  dat	  en	  zo	  ja	  hoe	  doe	  je	  dat	  als	  je	  kennelijk	  een	  behoorlijk	  
aanleg	  hebt	  om	  overal	  een	  vijand	  in	  te	  zien?	  En	  als	  Breivik	  dan	  uiteindelijk	  bij	  volle	  
bewustzijn	  jonge	  kinderen	  doodschiet.	  Kon	  hij	  op	  dat	  moment	  dat	  bewustzijn	  opzij	  
zetten?	  Wij	  denken	  van	  niet.	  	  Hersenonderzoek	  ondergraaft	  juridische	  concepten	  als	  
toerekeningsvatbaarheid	  en	  schuld.	  Wil	  het	  recht	  en	  met	  name	  het	  strafrecht	  zijn	  
maatschappelijke	  betekenis	  van	  beveiliging	  tegen	  misdaden	  blijven	  behouden	  dan	  
moeten	  begrippen	  als	  toerekeningsvatbaarheid	  en	  schuld	  op	  de	  helling	  en	  zal	  een	  
andere	  grondslag	  ter	  beveiliging	  van	  de	  samenleving	  moeten	  worden	  gezocht.	  	  	  
Esther	  van	  Fenema	  is	  psychiater	  en	  Albert	  Otten	  was	  rechter.	  	  
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Bijlage	  4.	  
	  

	  
‘De	  weg	  van	  de	  held’,	  Joseph	  Campbell	  
	  
De	  cultuurfilosoof	  Campbell	  onderzocht	  oude	  mythen,	  sprookjes	  en	  andere	  verhalen	  en	  
ontdekte	  daarin	  een	  grondpatroon.	  Ze	  gaan	  over	  het	  ‘ik’	  dat	  reist	  van	  ego	  naar	  zelf.	  Ze	  
vertellen	  over	  de	  fasen	  van	  het	  pad	  van	  de	  individuatie.	  Hij	  onderscheidde	  zeven	  
stappen	  en	  voegde	  die	  samen	  tot	  wat	  hij	  noemde	  ‘De	  weg	  van	  de	  held.’	  	  
Niet	  alle	  verhalen	  bevatten	  alle	  thema’s.	  Sommige	  gaan	  over	  maar	  één	  fase.	  Andere	  
vertellen	  de	  hele	  weg,	  zoals	  het	  verhaal	  over	  Odysseus,	  of	  Parsival.	  
	  
1.	  De	  roep	  (of	  het	  ontwaakte	  verlangen)	  

In	  elk	  mens	  schuilt	  een	  diep	  verlangen	  zichzelf	  te	  zijn.	  Vaak	  wordt	  dat	  verlangen	  
geofferd	  aan	  de	  sociale	  gemeenschap	  waartoe	  we	  behoren.	  Maar	  soms	  kan	  dat	  verlangen	  
weer	  worden	  geactiveerd.	  Eén	  of	  andere	  gebeurtenis	  wekt	  dat	  verlangen.	  We	  worden	  
geroepen.	  Dat	  is	  het	  begin	  van	  de	  weg.	  In	  mythes	  en	  sprookjes	  meestal	  bij	  geheimzinnige	  
plekken	  in	  een	  donker	  woud	  of	  bij	  een	  bron,	  of	  onder	  een	  oude	  boom.	  
Op	  een	  bepaalde	  manier	  zijn	  deze	  plaatsen	  zowel	  vreemd	  als	  vertrouwd.	  De	  roep	  is	  
meestal	  onverwachts,	  en	  nodigt	  de	  held	  uit	  een	  reis	  te	  ondernemen.	  In	  het	  verhaal	  een	  
letterlijke	  reis,	  maar	  die	  reis	  staat	  symbool	  voor	  een	  persoonlijke	  transformatie.	  
	  
2.	  De	  overwinning	  van	  de	  weerstanden	  

De	  roep	  of	  het	  verlangen	  maant	  de	  held	  iets	  te	  doen	  wat	  helemaal	  niet	  kan.	  Er	  zijn	  
duizend	  en	  één	  goede	  redenen	  om	  niet	  aan	  de	  roep	  te	  beantwoorden.	  De	  medeleden	  van	  
de	  groep	  waartoe	  je	  behoort	  dreigen	  meer	  of	  minder	  subtiel	  met	  uitstoting,	  
gerechtvaardigd	  met	  allerlei	  argumenten:	  wie	  denk	  je	  wel	  dat	  je	  bent,	  wat	  een	  uitslover	  
ben	  jij,	  je	  kunt	  ons	  niet	  in	  de	  steek	  laten,	  dat	  is	  toch	  niet	  voor	  jou	  weggelegd,	  dat	  kun	  je	  
niet	  maken	  enz.	  enz.	  
Ze	  appelleren	  daarmee	  aan	  je	  angst	  voor	  eenzaamheid,	  die	  dikwijls	  een	  reden	  vormt	  om	  
niet	  aan	  de	  roep	  te	  beantwoorden.	  Als	  je	  dat	  wel	  wilt,	  dan	  vraagt	  dat	  om	  een	  ferm	  
besluit,	  een	  wilsbesluit	  of	  misschien	  meer	  een	  daad	  van	  overgave,	  die	  dikwijls	  het	  
karakter	  heeft	  van	  bewust	  de	  eenzaamheid	  binnen	  te	  gaan.	  
Het	  innerlijk	  verlangen	  helpt	  de	  held	  het	  besluit	  te	  nemen	  z’n	  verlangen	  te	  volgen	  
ondanks	  de	  weerstanden.	  
	  
3.	  Magische	  helpers	  langs	  de	  weg	  

Als	  de	  held	  zich	  op	  zijn	  weg	  begeeft	  zal	  hij	  helpers	  aantreffen,	  in	  mythes	  en	  sprookjes	  
meestal	  ergens	  onderweg	  op	  zijn	  pad,	  langs	  de	  kant	  van	  de	  weg,	  kort	  na	  het	  verlaten	  van	  
een	  stad	  of	  het	  ouderlijk	  huis.	  
Dikwijls	  een	  oude	  man	  of	  vrouw,	  soms	  ook	  sprekende	  dieren.	  Ze	  geven	  de	  held	  een	  
magisch	  voorwerp,	  een	  toverspreuk,	  of	  een	  oude	  veerman	  zet	  hem	  over	  een	  rivier.	  
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4.	  De	  wachters	  aan	  de	  drempel	  

Buiten	  de	  grens	  van	  het	  dorp	  of	  buiten	  het	  woud	  of	  aan	  de	  overkant	  van	  de	  rivier	  wacht	  
de	  held	  ook	  een	  monster	  of	  een	  vijand	  die	  overwonnen	  moet	  worden.	  Soms	  in	  
afzichtelijke	  vormen	  (gnomen,	  reuzen,	  draken).	  Dat	  zijn	  onze	  eigen	  angsten.	  Die	  angsten	  
moeten	  worden	  overwonnen,	  soms	  in	  een	  strijd	  op	  leven	  en	  dood.	  
	  
5.	  Beproevingen	  gedurende	  een	  lange	  reis	  
	  
Op	  zijn	  verdere	  weg	  wachten	  de	  held	  allerlei	  beproevingen.	  Deze	  beproevingen	  
overwinnend	  wordt	  de	  held	  naar	  zijn	  bestemming	  gevoerd	  (Odysseus:	  terugkeer	  naar	  
Ithaka).	  Dat	  is	  de	  eigenlijke	  queeste,	  de	  levenstaak.	  	  
	  
6.	  Vereniging	  (mystieke	  bruiloft)	  

Het	  vinden	  van	  zijn	  bestemming	  is	  een	  ervaring	  van	  volmaakte	  eenheid,	  uitgedrukt	  in	  
het	  beeld	  van	  de	  mystieke	  bruiloft.	  In	  deze	  vereniging	  van	  de	  leefwereld	  met	  een	  
innerlijk	  domein	  betreedt	  de	  held	  een	  nieuwe	  dimensie	  van	  het	  zijn.	  Zijn	  rol	  in	  de	  
samenleving	  (ego)	  is	  één	  geworden	  met	  de	  krachten	  van	  zijn	  innerlijk	  wezen	  (Zelf).	  De	  
held	  is	  een	  heel	  mens	  geworden.	  
	  
7.	  De	  terugkeer	  naar	  de	  wereld	  

De	  staat	  van	  heelheid	  is	  een	  heerlijke	  ervaring.	  Maar	  tevens	  de	  laatste	  barrière.	  De	  held	  
wil	  daar	  blijven	  hangen.	  Hij	  moet	  weer	  terug	  naar	  de	  wereld	  als	  ‘gewoon’	  mens.	  Moet	  
helpers	  en	  eventuele	  magische	  objecten	  of	  magische	  vermogens	  achterlaten.	  
Valkuil:	  je	  eigen	  weg	  dwingend	  aan	  anderen	  opleggen.	  In	  plaats	  daarvan	  kun	  je	  nu	  zelf	  
‘magisch	  helper’	  worden	  door	  anderen	  te	  bemoedigen	  ook	  hun	  eigen	  weg	  te	  gaan.	  
	  
(Samenvatting	  door	  Bram	  Moerland)	  	  
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Bijlage	  5.	  	  

	  

‘De	  herberg’,	  Rumi	  

	  

Dit	  mens-‐zijn	  is	  een	  soort	  herberg	  

Elke	  ochtend	  weer	  nieuw	  bezoek.	  

Een	  vreugde,	  een	  depressie,	  een	  benauwdheid,	  

	  een	  flits	  van	  inzicht	  komt	  

	  als	  een	  onverwachte	  gast.	  

Verwelkom	  ze;	  ontvang	  ze	  allemaal	  gastvrij	  

	  zelfs	  als	  er	  een	  menigte	  verdriet	  binnenstormt	  

	  die	  met	  geweld	  je	  hele	  huisraad	  kort	  en	  klein	  slaat.	  

Behandel	  dan	  toch	  elke	  gast	  met	  eerbied.	  

Misschien	  komt	  hij	  de	  boel	  ontruimen	  

om	  plaats	  te	  maken	  voor	  extase.	  

De	  donkere	  gedachte,	  schaamte,	  het	  venijn,	  

ontmoet	  ze	  bij	  de	  voordeur	  met	  een	  brede	  grijns	  

en	  vraag	  ze	  om	  erbij	  te	  komen	  zitten.	  

Wees	  blij	  met	  iedereen	  die	  langskomt	  	  

de	  hemel	  heeft	  ze	  stuk	  voor	  stuk	  gestuurd	  

om	  jou	  als	  raadgever	  te	  dienen.	  
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