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Dit manuscript dient nog verbeterd te worden op taalfouten en leestekens. 
Dat maakt de kennis beschreven in dit document echter niet minder waardevol of actueel. 
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Voorwoord 
 
 
Spiritualiteit als begrip op zich kan voor veel mensen nog als ‘zweverig’ worden ervaren. 
Spiritualiteit is echter helemaal niet zweverig integendeel, het is een serieuze 
wetenschap die jou al het geluk kan bezorgen waar wij allemaal zo naarstig op zoek 
naar zijn.  
 
Dit manuscript ‘Zelfrealisatie’ zou je eigenlijk nog voor het eerder uitgegeven manuscript 
‘Wereldrealisatie’ moeten begrijpen. Want wat heb je eraan als je weet hoe de wereld 
eruitziet terwijl je geen idee hebt wie of wat jij nu eigenlijk zelf bent? Ik zal een proces 
gaan uitleggen welke jou kan helpen om tot Brahaman/ Paramatma realisatie te komen, 
oftewel de verlicht staat van bewustzijn waarbij je toegang hebt tot de  guru (geestelijk 
leeraar) die in ieders hart leeft.  
 
Laat me jullie aan de hand meenemen tot het proces waar de samenzweerders tegen 
de wereldbevolking zeker willen dat jullie hierover in onwetendheid blijven. In 
onwetendheid omdat met dit proces alleen bijna alle problemen van de wereld kunnen 
worden opgelost. Een proces dat tranen van geluk over je gezicht kan laten lopen en de 
haren van je lichaam overeind kan laten staan in een staat van spirituele extase. Er is 
een opslaghuis aan kennis waar eenieder gratis informatie vandaan kan halen zodra je 
weet hoe die kennis af te tappen... 
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Inleiding tot spiritualiteit 
 
 
Wat is het toch waar wij zo hard voor werken, relaties aangaan, meedoen met de lotto, 
op vakantie gaan, die paar nieuwe schoenen kopen die we eigenlijk niet nodig hebben 
of een studie volgen waarmee wij 'vooruit' willen komen? De reden van al die activiteiten 
is natuurlijk dat wij allemaal 'gelukkig' willen zijn. We leven in een wereld waarbij het 
werken wordt gepushed door overheden en waarbij ons net als een ezel een wortel 
wordt voorgehouden om straks in de toekomst te kunnen gaan 'genieten' van ons 
pensioen. Mijn vader was zo iemand die altijd met veel stress heeft geleeft en had het er 
altijd over dat hij straks kon gaan genieten van zijn ouderdag. Mijn vader is echter 1 
maand voor zijn 54ste verjaardag overleden aan zijn derde hartaanval die hem fataal is 
geworden. Uit het voorbeeld van mijn vader kunnen we 2 dingen leren. Eén daarvan is 
dat het helemaal niet zeker is dat iedereen de gerechtigde pensioen leeftijd haalt. Ten 
tweede is dat men niet enkel na de pensioen leeftijd een leven zonder stress dient te 
leven maar ook daarvoor. Anders wordt de kans op het halen van de pensioen leeftijd 
door teveel stress enorm verkleind. Of met andere woorden, we moeten nu gelukkig zijn 
en niet in de toekomst. 
 
Er was een tijd dat ik een opleiding Psychologie was begonnen aan de Open Universiteit 
te Amsterdam. Door mijn verleden met 'hulpverleners' was ik geïspireerd geraakt om 
mensen te helpen hun problemen te overwinnen en daarmee dan gelukkig te zijn. Het 
eerste wat je wordt geleerd in die opleiding was helemaal niet het direct 'counselen' van 
patiënten, waar de psychologen in de wereld beroemd voor zijn. Nee, het eerste dat je 
leert bij de opleiding Psychologie is de anatomie van het mensenlijk lichaam en dan 
voornamelijk het brein. Voordat je met iemand in gesprek gaat moet je namelijk eerst 
weten of die persoon wel helemaal gezond is om de gesprekken die je met zo'n persoon 
aangaat wel zal kunnen begrijpen. Denk maar eens aan een auto. Wanneer je benzine 
gooit in een auto waarvan de motor stuk is, dan zal die auto niet gaan rijden. Eerst dien 
je te weten of die auto zelf in orde is. Op dezelfde manier is het ook bij het vinden van 
geluk. Hoe kunnen wij weten wat we nodig hebben om echt gelukkig te zijn indien wij 
(nog) niet weten wie of wat wij zijn? Na het lezen van de Wereldrealisatie van weet jij 
waarom wij voor dit soort vragen niet hoeven te wachten tot onze overheden ons 
hierover antwoorden verstrekt. Het antwoord dat je hooguit kunt verwachten is iets 
vaags als de evolutie theorie van Dharwin of een post gedateerde cheque die zegt dat 
'onze wetenschappers' in de nabije toekomst antwoord zullen vinden op de vraag wie of 
wat wij nu eigenlijk zijn.  
 
Zoals gezegd zal ik nu het onderwerp spiritualiteit of Zelfrealisatie gaan behandelen 
waarbij ik duidelijk maakte dat dit absoluut geen zweverig onderwerp is maar een 
serieuze aangelegenheid, een echte wetenschap.  
 
En iedere wetenschap wordt gekenmerkt door 3 dingen en die zijn: 
 
1. Je hebt een stelling 
2. Je doet onderzoek 
3. Je verkrijgt resultaten (waar je conclussies uit kunt opmaken) 
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De studie naar spiritualiteit wordt ook wel de Wetenschap van Zelfrealisatie genoemd. 
In dit laatste deel zal ik een volledig proces beschrijven waarbij ik ook de obstakels zal 
benoemen die je kunt tegenkomen waarbij ik tevens aangeef hoe je daarmee om kunt 
gaan. Het is een super subtiel proces dat je niet kunt immiteren en waarbij enkel de 
oprechte beoefenaar met doorzettingsvermogen de gewenste resultaten bereiken zal. 
Maar maak je geen zorgen, ik zou hier niet aan beginnen dit allemaal op te schrijven 
wanneer ik deze waarheid niet zelf heb doorschouwd. Ik kan jou helpen om tot dat 
niveau vanwaar je zelfstandig mee vooruit kunt komen. Een niveau waar je de 
eeuwigheid kunt proeven en toegang krijgt tot de kennis buiten jezelf.  
 
Deze kennis zal ik op zo'n manier gaan overdragen dat het een natuurlijk en pijnloos 
proces kan zijn. Voor een groot deel zal ik de leer en/of de termonologie zoals 
onderwezen in de Bhagavad Gita gaan behandelen en ik wil hier met nadruk vermelden 
dat het niet uitmaakt van welke achtergrond of geloofsovertuiging je ook bent. Spirituele 
kennis is universeel en hoe verder je komt hoe meer je zult zien hoe alles en iedereen 
met elkaar verbonden is.  
 
Mijn hele leven ben ik hier mee bezig geweest, of het nu bewust was of onbewust. Je 
zou mij wat dat betreft kunnen beschrijven als een ware 'junkie' naar spirituele kennis 
waarbij het dan niet uitmaakt of ik die kennis heb mogen verkrijgen van welke 
geloofsovertuiging of spirituele stroming dan ook. Misschien is het zo gekomen doordat 
ik zelf als kind die onbevredigende antwoorden kreeg waar ik niet zo veel mee kon. Op 
de vragen zoals wie zijn wij, wat zijn wij, is er leven na de dood en hoe komt het dat wij 
ons zo gedragen zoals wij ons gedragen kan ik allemaal antwoord geven. Misschien 
klinkt het toch nog zweverig omdat een groot deel van de mensen hier geen 'tastbare' 
antwoorden op kan geven en een serieus onderzoek naar die antwoorden ontmoedigd 
wordt.  
 
Maar goed, daar moet nu maar eens verandering in komen. In dit deel Zelfrealisatie zal 
ik het ontastbare tastbaar maken en hoop dat deze kennis je geluk, troost en liefde mag 
brengen in een wereld waarbij men (tot nu toe) voornamelijk kijkt naar de verschillen in 
plaats van naar de overeenkomsten welke ons allen met elkaar verbind. 
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De stellingen 
 
 
Zoals ieder wetenschappenlijk onderzoek betaamd zal ik zo beginnen met de stelling of 
beter gezegd de stellingen. Gelukkig maar omdat ik dan de kans krijg om eerst de 
filosofie op te schrijven welke kan inspireren om daar gericht onderzoek naar te doen. 
Wanneer ik zou beginnen met het proces zelf, dan zouden sommige mensen die dit 
lezen misschien nog meer geshocked zijn dan het aanhoren van onderwerpen als de 
Reptielen of buitenaardse wezens.  
 
Maar voordat ik begin met de stellingen wil ik eerst nog één van mijn allereerste 
realisaties die over dit onderwerp gaan met jullie delen.  
 
Als kind op de basisschool toen mijn leeftijd nog met slechts één cijfer werd 
opgeschreven, kwam ik tot de volgende ontdekking toen mijn klasgenootje zijn nieuw 
gekregen horloge liet zien dat een digitale rekenmachine bevatte. In die tijd was dat nog 
een high-teck gadget waarbij mijn klasgenoot vol trots vertelde hoeveel verschillende 
mogelijkheden er op zijn horloge zat. Hij zei iets van dat wij als mensen steeds slimmer 
worden door het voor elkaar te hebben gekregen om zo'n vernuftig apparaat in slechts 
een klein polshorloge te kunnen plaatsen. Toen ik daarover begon na te denken dacht ik 
van nee, dat klopt niet. Wanneer wij nu allemaal rekenmachientjes gaan gebruiken, dan 
betekend het dat wij het hoofdrekenen gaan verleren en daarmee dus niet slimmer maar 
steeds dommer worden.  
 
Ik weet niet of dit het startsein is geweest naar mijn onderzoek naar ons zelf maar weet 
wel door die herinnering dat ik altijd kritisch ben geweest in het onderzoek naar de 
wereld en naar ons zelf.  
 
Laten we beginnen met de eerste stelling die een antwoord moet gaan geven op de 
vraag, wie of wat wij zijn? 
 
 
Stelling 1: De Bhagavad Gita zegt dat wij niet het lichaam zijn maar een spirituele ziel. 
We zijn nooit geboren, we zijn eeuwige levende wezens en eenmaal zijnde zullen wij 
altijd blijven bestaan. Geen wapen kan de ziel ooit doden. De ziel kan niet verdronken 
worden in water, niet verbrand worden door vuur en ook niet worden gedroogd door de 
wind. Het kenmerk van de ziel is dat ie 'sat, cit en ananda' is, wat betekend, eeuwig, vol 
kennis en gelukzaligheid.   
 
Wie is die persoon die nu dit boek aan het lezen is? De waarnemer of observeerder 
zoals het ook wel eens wordt genoemd. Wie of wat is die persoon die alles in zich 
opneemt. Wanneer je in de spiegel kijkt dan zie je een lichaam met een gezicht en als je 
naar je hand wijst dan zeg je 'dat is mijn hand', het is niet zo dat jij die hand bent. Zelfs 
wanneer je het complete lichaam aanwijst als van dat ben jij, dan is het nog enkel ‘jouw 
lichaam’, het is niet zo dat jij het lichaam bent.  
Als voorbeeld voor de pechvogels onder ons die wegens omstandigheden een hand of 
been hebben verloren, zouden deze mensen minder stemrecht moeten krijgen omdat ze 
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minder mens geworden zijn? Nee, natuurlijk niet, het zijn nog steeds volledige personen 
met de handicap van het missen van een hand of been. De Bhagavad Gita leert ons dat 
de werkelijke identiteit van jouw persoon van een andere substantie is dan het materiëel 
lichaam namelijk van spirituele energie en dan nog beter gezegt, een spirituele ziel.  
 
Soms hoor je wel eens dat je een ziel hebt, terwijl de Bhagavad Gita ons verteld dat jij 
die ziel bent en de ziel wordt beschreven als eeuwig immer zijnd. Wanneer dit echt waar 
zou zijn dan zou dat direct antwoord geven op een aantal andere vragen waar wij als 
wereldbevolking mee zitten. Ten eerste, waar komt het verlangen vandaan om eeuwig 
te leven terwijl we zien dat alles wat we met onze ogen kunnen waarnemen vroeg of laat 
vergaat, inclusief ons materiëel lichaam. En wanneer we er niet waren voordat we in 
deze wereld zijn geopenbaard en na de dood terug zouden keren tot die 
ongeopenbaarde staat, waar maken wij ons allen dan zo druk om?  
 
Waarom zijn er dan toch een heleboel mensen in de wereld op zoek naar kennis over de 
oorsprong van onszelf en naar het eeuwige leven? Zijn het niet de spiritueel aangelegde 
mensen dan zijn het wel de wetenschappers die voor miljarden van ons belastinggeld 
gebruiken om de oorsprong van het bestaan te onderzoeken of de beperkte levensduur 
van ons materiëel lichaam tot in het oneindige willen gaan verlengen. (Ps, buiten de 
kosten van dit boek wordt bovenstaande kennis gratis weggegeven. Misschien kunnen 
we die miljarden aan belastinggeld nu voor belangrijkere zaken gebruiken?).  
 
Maar goed, wanneer we niet het lichaam zijn maar een spirituele ziel, hoe zitten wij dan 
verbonden met het lichaam, wat is dan het materiëel lichaam, wat is deze wereld en 
waar gaan wij straks naartoe? Met de antwoorden op deze vragen komen we aan bij 
stelling nummer 2. 
 
 
Stelling 2: De spirituele levende wezens bevinden zich als het ware in een soort toestel 
dat gemaakt is van materiële elementen, 5 grofstoffelijke elementen zoals aarde, water, 
vuur, lucht en ether en 3 fijnstoffelijke elementen zoals de geest (de gedachten), de 
intelligentie en het vals ego. Zoals de spirituele ziel in het lichaam van kinderjaren 
overgaat naar volwassenheid en ouderdom, zo gaat de ziel bij de dood naar een ander 
lichaam over. De zelfverwerkelijkte ziel laat zich door al die veranderingen niet van de 
wijs brengen en blijft gelijkmoedig in al die omstandigheden.  
 
Volgens deze stelling is het materiëel lichaam niet enkel opgebouwd uit aarde, water, 
vuur, lucht en ether maar behoren de geest, de intelligentie en het vals ego, elementen 
die wij met het blote oog niet kunnen zien (fijnstoffelijk), toch tot de materiële elementen 
welke los staan van je werkelijke 'zelf', de eeuwige spirituele ziel vol kennis en geluk. 
Voor veel mensen is het verschillend zijn van het lichaam en dat er leven is na de dood 
een welbekend begrip. Hoeveel materiële elementen er precies zijn en hoe ze met 
elkaar zijn verbonden, dat is al een stapje verder op het spirituele pad.  
 
Volgens de stelling is het de ziel die na de dood van het materiëel lichaam naar een 
ander lichaam overgaat, dus reïncarnatie wordt door de Gita bevestigd. Let op, we zijn 
hier nog steeds bezig met het slechts opschrijven van stellingen. Het pad van 
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Zelfrealisatie zou geen echte wetenschap zijn indien er slechts wat stellingen worden 
opgeschreven die je blindelings zou moeten geloven. Zelfrealisatie geeft inzicht door 
directe perceptie in het zelf en indien goed gevolgd, geeft jou alle kennis die je nodig 
hebt en een gevoel van gelukzaligheid dat alsmaar sterker wordt.  
 
Maar goed, als wij dan die zielen zijn vol kennis en geluk, hoe komt het dan dat zoveel 
mensen ongelukkig zijn en verstoken van alle kennis? Hoe komt het dan dat ondanks wij 
alle kennis zouden bezitten, dat wij in zo'n ongelukkige situatie zitten door in deze 
wereld te leven die tijdelijk is en gekenmerkt wordt door leed en verdriet? Het antwoord 
op deze vraag komt terug in stelling nummer 3. 
 
 
Stelling 3: Omdat de ziel gebonden zit in een materiëel lichaam is het voortdurend in 
gevecht met de 6 zintuigen waar de geest (de gedachten) er één van is. De geest is 
zowel de vriend van het levend wezen als de ergste vijand voor diegeen die de geest 
nog niet heeft overwonnen. Voor wie de geest heeft overwonnen is de superziel reeds 
bereikt. Hij klaagt niet meer, is uit dualiteit en ziet de eenheid en gelijkheid van alle 
levende wezens. 
 
De Bhagavad Gita legt uit dat ons materiëel lichaam is opgebouwd uit 5 
kennisverwervende zintuigen zoals de ogen, de neus, de oren, de tong en de tastzin en 
5 werkende zinnen zoals de benen, de handen, de mond, de genitaliën en het rectum. 
De geest wordt als 6e zintuig toegevoegd bij de kennisverwervende zintuigen, hoewel 
de geest volgens de Gita ook als werkende zintuig kan worden ingezet. Er wordt tevens 
uitgelegd dat het zuivere bewustzijn van de eeuwige ziel, welke vol kennis en geluk zou 
zijn, verhult wordt door onze materiële zintuigen. Wanneer je echter op de juiste manier 
gebruik zou maken van je geest en zintuigen, dan kun je ontsnappen aan die verhulling 
waarna alle kennis en geluk, die eigenlijk al in ons zit, weer naar boven komt. Wanneer 
dat gebeurd dan kun je de eeuwigheid proeven en de eenheid zien die ons allen met 
elkaar verbind.  
 
Door de hele Gita heen komt steeds de geest terug als één van de belangrijkste 
zintuigen die overwonnen moet worden. Mede omdat de geest verantwoordelijk zou zijn 
voor ons geluk en ons verdriet. In dit deel Zelfrealisatie zal ik het dan ook voor een groot 
deel gaan hebben over hoe je die onstuimige geest kunt overwinnen. Het is een proces 
dat zo subtiel werkt dat enkel de oprechte beoefenaar en doorzetter hierbij weet te 
slagen. Vele kandidaten heb ik gezien, die jarenlang het proces hebben gevolgd en er 
toch niet in waren geslaagd voorbij deze stap, het overwinnen van je eigen geest, te 
komen. Wanneer je echter deze belangrijke stap wel weet te overwinnen, dan krijg je 
direct toegang tot de leeraar in het hart welke jou verder vooruit zal helpen. Het leven 
wordt dan ineens een heel stuk makkelijker, terwijl je tegelijkertijd een onophoudelijke 
staat van bliss en gelukzaligheid ervaart.  
 
 
Stelling 4: De levende wezens zijn overgeleverd hulpeloos te handelen onder leiding 
van de 3 geaardheden der natuur en alle handelingen welke betrekking hebben op het 
ontwikkelen van een nieuw materiëel lichaam wordt vruchtdragende aktiviteit of karma 



 15 

genoemd. 
 
Karma als begrip is inmiddels een welbekend begrip waar ook in de Bijbel naar 
verwezen wordt door de uitspraak 'Wie zaait zal oogsten'. Het zegt dat de aktiviteiten die 
wij verrichten gevolgen hebben. Zijn het niet directe gevolgen, dan kunnen het gevolgen 
zijn die met 'vertraging' naar ons terug keren (vruchtdragende aktiviteiten). Omdat alles 
op spititueel niveau met elkaar verbonden is, is het ook zo dat alles wat je een ander 
aan doet, je met gelijke munt kunt terug verwachten.  
 
Dan wordt er nog iets belangrijks vermeldt en dat is dat alle handelingen worden 
bestuurd door 'geaardheden der natuur'.  
 
De geaardheden der natuur worden beschreven als goedheid, hartstocht en 
onwetendheid. Dit zijn de verschillende (hoofd-) gemoedstoestanden waar de mensen 
zich door de dag heen in bevinden. | 
 
- De geaardheid goedheid zorgt voor verlichting, geeft kennis vrede en rust. 
 
- De geaardheid hartstocht trekt de ziel in 101 verschillende aktiviteiten. Deze 
aktiviteiten worden aangewakkerd door onophoudelijke verlangens welke de mens 
onrustig maakt en een gevoel van onvrede geeft omdat men iets wilt hebben of bereiken 
om straks gelukkig te zijn.  
 
- De geaardheid ontwetendheid zou de geconditioneerde ziel helemaal omlaag trekken 
omdat deze geaardheid is verstoken van alle kennis en het is deze geaardheid die een 
mens helemaal gek kan maken, inspiratieloos of gewoonweg depressief.  
 
Het is volgens de Gita de bedoeling om de verschillende gemoedstoestanden/ 
geaardheden waarin wij ons bevinden te herkennen omdat het uiteindelijk de 
gemoedstoestanden zijn die voor verschillende resultaten zorgen in ons handelen. De 
uitkomst van een aktiviteit gedaan in hartstocht of passie, zal minstens een gelijkwaardig 
resultaat opleveren in de geaardheid hardstocht.  
 
Laat me een voorbeeld geven van koken.  
 
Indien je een maaltijd kookt en je bent rustig, vredig en voelt je goed, dan zal het 
gerecht ook goed gaan smaken. Het gerecht heeft een goede balans van de 
ingrediënten en de groenten zullen meestal precies zo gaar zijn als dat je het had 
bedoeld.  
Kook je in de geaardheid hartstocht of passie, dan ben je zelf onrustig waardoor je 
sneller fouten maakt. Je schiet uit met de zout, de balans tussen de ingrediënten zijn 
niet in evenwicht of de groenten hadden misschien wel iets langer of korter moeten 
koken.  
Koken in de geaardheid ontwetendheid doe je wanneer je er helemaal niet bij bent met 
je verstand. De verhoudingen van de ingrediënten zijn ver te zoeken en al gauw lijkt de 
smaak niet eens op het gerecht dat je graag had willen maken. Bovendien ben je 
wellicht vergeten om 2 ingrediënten te kopen waar je pas achter komt wanneer het al te 
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laat is. De groenten worden niet goed gaar gekookt of je laat het gerecht aanbranden... 
Tijd om een maaltijd te bestellen. 
 
Natuurlijk staan er nog veel meer wijsheden in de Bhagavad Gita, maar hier zal ik 
voornamelijk die delen gaan behandelen welke betrekking hebben op het realiseren van 
het zelf, Zelfrealisatie. Iedereen is verder wel uitgenodigd om de Bhagavad Gita zelf te 
lezen en de versie die ik daarvoor kan aanraden is de ‘Bhagavad Gita zoals ze is’ van 
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mensen zoals Ghandi, Nelson Mandela en 
miljoenen andere mensen in de wereld gingen je voor en hebben troost en kennis 
verkregen door er de problemen van hun leven mee te overwinnen en daarmee 
werkelijk gelukkig te zijn. 
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De geestelijk leeraar in het hart 
 
 
Het proces van de wetenschap van zelfrealisatie is eigenlijk tweeledig. Eén daarvan is 
het eigenlijke proces dat je moet bewandelen, oftewel de dingen die je moet doen of 
laten. De andere helft van het proces is een goed begrip te hebben van hoe het proces, 
het lichaam en de interactie met de buitenwereld nu eigenlijk werkt. Het is een pad dat 
een ieder voor zichzelf moet gaan bewandelen, ik kan enkel de deur wijzen waar je zelf 
doorheen moet lopen (okay, Matrix quote, maar dekt wel de lading). Het is een proces 
welke jou zal leiden naar de geestelijk leraar in je hart.  
 
De verschillende geschriften die er zijn en de geestelijk leraren in de wereld dienen als 
hulp om tot het punt te komen dat jij jezelf kunt gaan leiden. Er is immers niemand in de 
wereld die precies weet wat je werkelijk nodig hebt of beter de mate van de 
conditionering kent die jij hebt opgelopen dan jijzelf. Ondanks dat het proces voor 
iedereen hetzelfde is, kan het te volgen pad voor een ieder verschillend zijn. Waar 
sommige mensen misschien beter iets kunnen doen, kunnen andere mensen datgene 
beter laten.  
 
Dit is dan ook direct het eerste obstakel dat je kunt tegen komen op het pad van 
zelfrealisatie. Zodra je het proces begint te volgen, dan is het eerste kenmerk dat je 
spirituele verlichting ontvangt doordat je mentale problemen verdwijnen als sneeuw door 
de zon en je kennis ontvangt van binnenuit. Velen heb ik gezien die zich dan direct 
geroepen voelen om als geestelijk leeraar op te treden naar andere mensen toe. De 
valkuil waarin beginnende spiritualisten vaak in vallen is dat men vaak vergeet dat 
iedereen moet groeien vanuit zijn of haar eigen niveau van conditionering.  
 
Voor degene die (nog) niet weten wat ik met conditionering bedoel hier het volgende. 
Een conditionering is de mate waarin jij als persoon bent beïnvloed door invloeden van 
buiten jezelf zoals bijvoorbeeld je ouders, je omgeving of door de dingen die je hebt 
gedaan in je leven of hebt uitgeprobeerd. Veslavingen zijn bijvoorbeeld een vorm van 
conditionering en die verslavingen kunnen bij ieder mens verschillend zijn. Hieronder 
vallen dan ook niet enkel de grove verslavingen zoals alcohol en drugs onder maar ook 
emotionele verslavingen of de vaste routines waar men zich in het leven aan vast houdt. 
 
Wanner iemand er als voorbeeld in geloofd dat het goed is om iedere dag 5 kilometer te 
lopen en dan gaat 'prediken' tegen andere mensen dat zij dat ook moeten doen, terwijl 
die andere mensen helemaal niet gewend zijn om tenminste 1 kilometer te lopen laat 
staan 5, dan zou je zo'n persoon dus niet moeten zeggen dat het goed is om iedere dag 
5 kilometer te lopen. Men kan zich dan slecht of minderwaardig gaan voelen indien zij 
niet in staat zijn die 5 kilometer te gaan lopen, nadat zij overtuigd zijn geraakt dat het 
dagelijks lopen van 5 kilometer goed is. Wat goed is voor de één hoeft niet altijd goed te 
zijn voor een ander. Je zou iemand hooguit kunnen inspireren dat het gezond is om 
iedere dag een stuk te lopen.  
 
Enthusiasme is er gelukkig genoeg bij de beginnende 'spiritualisten' maar het 'prediken' 
naar andere mensen toe dat is een serieuze aangelegenheid. Je dient goed te weten 
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waarmee je bezig bent en/ of goed te weten op welk niveau die andere persoon nu staat 
omdat je anders als leeraar het tegenovergestelde effect bereiken kan en de mensen in 
plaats van te inspireren, behoorlijk slecht over zichzelf kan laten voelen.  
Laat me daarom nu vast zeggen dat het pad van Zelfrealisatie er één is die met vreugde 
wordt toegepast. Ben je dat niet, vreugdevol, dan doe je iets verkeerd of is er iets mis 
met je beredenering of begrip van hoe je met het proces moet volgen. Dat is een valkuil 
van het vals ego, wat ik later nader uit zal leggen.  
 
Zoals gezegd is het pad van zelfrealisatie niet enkel het te volgen pad maar minstens zo 
belangrijk is te weten waarmee je bezig bent. Gelukkig willen we zijn, niet in de toekomst 
maar NU!  
 
Wanneer je voor even aanneemt dat de eerste stelling waar is, je bent niet het lichaam 
maar een spirituele ziel, dan kun je ook begrijpen waarom je meeste pogingen tot het 
verkrijgen van geluk gedoemd zijn te mislukken, slechts van tijdelijke aard zijn of je 
achterlaten met een onbevredigend gevoel.  
 
Het voorbeeld van het vogeltje in een kooitje wordt hier vaak aangehaald waarbij wordt 
aangegeven dat enkel het oppoetsen van het kooitje zonder de vogel erin eten te geven, 
de vogel niet zal helpen gelukkig te zijn. De vogel zelf zal sterven zonder voedsel. 
Hetzelfde geldt ook voor de ziel in het materiëel lichaam.  
 
Natuurlijk dienen wij het lichaam te onderhouden tot zover dat nodig is, maar indien wij 
geen aandacht geven aan de behoeften van ons eigenlijke zelf, de ziel, dan zullen we 
ons altijd net als dat vogeltje voelen waarbij enkel de buitenkant, het kooitje, wordt 
opgepoetst terwijl de ziel van binnen langzaam sterft (niet letterijk sterven natuurlijk, de 
ziel is eeuwig maar sterven in de zin van ongelukkig zijn).  
 
Wat de ziel nodig heeft is kennis en aandacht. Kennis over hoe zij verbonden is met het 
lichaam en de rest van de wereld en aandacht doormiddel van het uitvoeren van 
spirituele activiteiten zoals bijvoorbeeld meditatie. Ook willen wij graag controle hebben 
over hoe wij het lichaam en de wereld kunnen besturen in plaats van dat het lichaam en 
de wereld ons bestuurd. Het te volgen proces zal daar inzicht in geven door directe 
perceptie. Voor nu enkel de logische beredenering dat indien je gelukkig wilt zijn, het 
enkel oppoetsen van de buitenkant het kooitje oftewel je materiëel lichaam, te allen tijde 
tekort zal schieten in het vinden van blijvend geluk.  
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De theorie van het proces  
 
 
Zijn jullie er klaar voor? Ik hoop dat de introductie over de ziel voldoende zal zijn om het 
verlangen te ontwikkelen om daadwerkelijk de ziel met al zijn geluk en kennis zelf te 
ervaren. De Gita zegt ons dat een kleine vooruitgang op dit pad, de mensen kan 
behoeden voor het grootste gevaar. Dus of je het pad nu tot het einde zult bewandelen 
of slechts een begin zal maken om de ziel zelf te ervaren, iedere vooruitgang blijft bij je 
op een balans van je spirituele bankrekening. Wanneer je het proces voor slechts een 
paar dagen, weken of misschien wel maanden volgen zal, de vooruitgang die je hebt 
gemaakt die mag je houden waarna je bij de volgende keer weer verder kan gaan 
vanwaar je bent gebleven.  
 
De essentie van het proces om jezelf als spirituele ziel te ervaren/ te realiseren, is dat jij 
je meer en meer spiritueel dient te gaan gedragen en daarbij los komt van aktiviteiten 
die tot het bevredigen van je materiële zinnen leidt. Dat klinkt logisch toch, de ziel wordt 
beschreven als spirituele energie terwijl het lichaam van materriële energie gemaakt is. 
Wanneer jij je op het het spiritueel platform gedraagd dan kom je in direct contact met 
de spirituele atmossfeer terwijl een overmaat van materiële zinsbevrediging je van het 
spiritueel platform afhaalt en je bindt aan het materiëel lichaam.  
 
Misschien klinkt dit voor sommigen als een shock maar probeer eens eerst theoretisch 
te begrijpen wat ik bedoel. We hadden het erover om een proces te volgen om 
zodoende daadwerkelijk en blijvend geluk te ervaren. Zoals de stelling luidt kenmerkt de 
ziel zich door het openbaren van alle kennis, geeft geluksgevoel dat blijvend is en laat je 
de tijdloze eeuwigheid ervaren. Het tegenover gestelde is echter waar voor materiële 
activiteiten welke gekenmerkt worden door een begin en door een eind. Deze zijn vaak 
verstoken van kennis en brengen in plaats van blijvend geluk, tijdelijk geluk en brengen 
jou onder de invloed van tijd.  
 
Laat me eens een voordbeeld geven van een veel geliefde materiële zinsbevredigende 
aktiviteit, het overmatig drinken van alcohol wat vanuit het spirituele platform als 
illusionair geluk wordt gezien. Misschien zijn er nog mensen die misschien nog niet 
zover zijn dit allemaal in te zien en zeggen dat het lamzuipen in het weekend hen wel 
degelijk veel gezelligheid en geluk oplevert. De logische beredenering die je hierop kunt 
toepassen is dat het misschien best wat geluk oplevert maar het is geen blijvend geluk 
én dat geluk heeft een behoortlijke keerzijde. Van al dat lamzuipen krijg je de volgende 
dag een flinke kater, kan je depressief maken, kan aggressiviteit opwekken en kan zeer 
verslavend werken. Tevens kan het ook relaties stuk maken omdat je tijdens het 
dronken zijn jezelf overschat of dingen doet waar je achteraf met je volle verstand flink 
spijt van krijgt. De term drank maakt meer kapot dan je lief is strekt hier wel de dekking.  
 
Drank als voorbeeld is dus een tijdelijk of illusionair geluk terwijl het geluksgevoel van de 
ziel geen katers kent, steeds sterker wordt en je volle verstand te allen tijde goed zijn 
werk doet. Je wordt zelfs steeds intelligenter! Ik hoop dat je het bovenstaand voorbeeld 
tenminste logisch zal kunnen begrijpen en je niet aangevallen voelt indien je zelf drinkt 
en er nog plezier uithaalt om te drinken. Indien jij jezelf kunt beheersen, enkel een echte 
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gezelligheidsdrinker bent en weet tot hoever je kunt gaan én indien de andere zaken in 
je leven er niet onder lijden, dan hoef je wat mij betreft niet eens te stoppen met drinken.  
 
Ik zal ik een proces beschrijven dat pijnloos kan zijn. Het ineens opgeven van iets waar 
je nog van geniet zal enkel het verlangen versterken om het weer te gaan doen. Indien 
het echter een probleem begint te worden in je leven en je zou dat willen veranderen, 
dan is een goed begrip over de gevolgen én de spirituele kennis waarom je niet blijvend 
kunt genieten van drank (of welke zinsbevredigende aktiviteit dan ook), omdat je niet het 
lichaam bent maar een spirituele ziel, een eerste stap om de controle terug te krijgen 
over je eigen leven. Daarna kun je leren om je conditionering te beheersen in plaats van 
dat die conditionering jouw beheerst. En pas daarna kun je er aan gaan werken om er 
helemaal van af te komen, wanneer je dat wilt, maar dat zijn 2 stappen verder welke 
voor de meeste mensen te moeilijk of te krampachtig zal gaan.  
 
Zie het maar als die ronde stenen die in een vijver liggen waar wij als mensen overheen 
kunnen lopen. Tussen de stenen door ligt water en daarom dienen wij goed te kijken dat 
we van de ene steen naar de volgende steen kunnen stappen. Indien wij echter één 
steen overslaan om direct bij de eerst daaropvolgende steen te komen, dan is voor 
velen die stap of sprong te groot waardoor de kans bestaat dat we uitglijden en in het 
water vallen.  
 
Het spirituele pad is er één indien goed gevolgd een stabiel karakter kent van waaruit je 
gestaag kunt groeien. Het ineens met grote sprongen vooruit gaan kan desastreuze 
gevolgen hebben en wordt bij deze afgeraden. Dit is dan ook wat ik bedoel met iedereen 
moet groeien vanuit het niveau van zijn of haar eigen conditionering en daarom kan het 
te volgen pad per persoon verschillen terwijl het proces voor iedereen hetzelfde is. 
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Triple X 
 
Het loskomen van (materiële) zinsbevredigende aktiviteiten, waarvan sex de 
voornaamste is, is het proces om spirituele zelfverwerkelijking te verkrijgen, maar dat is 
slechts de ene helft van het proces. De andere helft van het proces is om je subtiele 
zintuigen waarvan de sterke geest er één van is te overwinnen. Je weet wel, die 
gedachten van je die nu vast op hol geslagen zijn doordat ik heb opgeschreven dat sex 
één van de belangrijkste aktiviteiten is die overwonnen moet worden ("je zou het 
pijnloos maken René"). Laat mij dit nader uit gaan leggen.  
 
Zoals gezegd wordt zowel het lichaam als de ziel beschreven als energiëen waarbij het 
lichaam van materiële engergie gemaakt is terwijl de ziel uit spirituele of geestelijke 
energie bestaat. Sex op zich is niet goed of slecht net zoals de stroom die uit de muur 
komt voor zowel goede als voor slechte activiteiten gebruikt kan worden. Sex, of het 
bedrijven van de liefde kan zelfs als Goddelijk worden gezien omdat het leven creëerd 
en de geliefde partners dichter tot elkaar brengt en dan bedoel ik niet enkel fysiek maar 
ook geestelijk dichter tot elkaar.  
 
Maar zoals het met alle zinsbevredigende aktiviteiten betaamt, zoals in het voorbeeld 
van het drinken van alcohol, is het overmatig gebruik daarvan schadelijk, zeker wanneer 
je tot spirituele zelfrealisatie wilt komen. Weet je nog de stelling, je bent niet het lichaam 
maar een spirituele ziel? De sexuele daad is er één die voornamelijk door het materiële 
lichaam wordt gedaan waarbij de explosie van het orgasme ineens een hele hoop 
energie bij je wegneemt.  
 
Voor de mannen onder ons, één druppel zaad staat gelijk aan 63 druppels bloed. Dat 
betekend dat wij mannen indien wij teveel van dit soort zaadlozingen achter elkaar 
krijgen, ons op het zelfde niveau bevinden als een vrouw tijdens haar menstruele 
periode (alle mannen aan de chocolade!). Hiermee bedoel ik dan dat wij mannen bij 
iedere zaadlozing letterlijk kracht verliezen uit ons lichaam en ons daarna dan net als de 
vrouwen in hun maandelijkse periode, wat meer prikkelbaar en futloos zullen voelen, 
indien wij ons daar teveel aan overgeven.  
 
Natuurlijk zal ik jullie niet vragen om helemaal te stoppen met het hebben van sex, een 
pijnloos proces had ik immers beloofd. Waar ik iedereen wel op wil wijzen is waar mede 
die overmaat aan irritaties, futloosheid en inspiratieloosheid vandaan komen indien je de 
samenhang of de gevolgen van het hebben van teveel sex nog niet kent. (Herkennen 
jullie vrouwen dit in jullie mannen wanneer zij zich teveel op sexueel gebied hebben 
laten gaan?)   
 
Goed, laat me een opsomming maken van een aantal voordelen en nadelen die er op 
het gebied van het sex bestaan.  
 
Voordelen: Brengt partners dichter tot elkaar, tijdelijk geluk, schept leven, geeft 
(tijdelijke) verlichting van stresvolle momenten. 
 
Nadelen: Verlies van (levens) engergie, doder van je motivatie, je daarna prikkelbaar 
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voelen, trekt je het materiëel lichaam in (waardoor de spirituele zinnen verhullen), verlies 
van eigen normen en waarden.  
 
Dat het hebben van teveel sex desastreus kan zijn voor de dingen die jij graag zou 
willen bereiken in je leven is echter niets nieuws. Bekend is dat professionele boxers de 
avond voor een belangrijke wedstrijd gevraagd wordt om celibitair de nacht door te 
gaan. Maar ook bij andere spirituele stromingen die men van oudsher heeft gekend 
zoals de 'Gnossis' weet men dat het behouden van de 'sexenergie' in het lichaam, de 
poort is naar de hemelse tuin van Eden. De Gnossis hebben een ronde slang getekend 
die in zijn eigen staart bijt welke geldt als de toegangsdeur tot het hemelse Eden. Wij 
kunnen niet terug door die deur totdat wij de oorzaak waardoor wij uit het paradijs 
gevallen zijn kunnen opgeven.  
 
Sex op zich heeft net als het nemen van voedsel een functie en het teveel toedienen 
daarvan kan een tegengesteld effect creëeren dan waar wij als mensen eigenlijk op 
zoek naar zijn. Gelukkig willen we zijn toch en dan gelukkig zonder eind. Wanneer je 
kijkt naar de kinderen in de wereld (in normale omstandigheden) dan lijken die jonkies 
zich veel vrolijker en gelukkiger te voelen dan de volwassen mensen onder ons. Staat er 
niet ook in de Bijbel geschreven dat wij uiteindeijk weer net als kinderen moeten 
worden?  
 
Natuurlijk willen veel volwassen mensen best graag terug naar die onschuldige 
kinderjaren, waar de volwassen problemen nog niet bestonden en men een 
geluksgevoel ervaarde die er van nature leek te bestaan. En wanneer je nu dan eens 
terug denkt aan die kinderjaren, kun jij je misschien ook nog herinneren hoe dom je de 
volwassen mensen zoals de leerkrachten op school hebt zien gedragen indien er ineens 
een ander volwassen persoon van het andere geslacht voor hen stond?  
 
Wanneer je dit zo leest, kun jij je dan tenminste een beetje voorstellen dat er een 
verband bestaat tussen het hebben van een natuurlijk geluksgevoel en de gevolgen die 
sex allemaal bij je doen in het leven?  
 
Laat me je nog een paar punten geven om over na te denken.  
 
Natuurlijk zeg ik niet dat de sexuele daad helemaal moet worden opgegeven en de hele 
wereld 100% celibatair dient te leven. Wanneer dat echt zou gebeuren, dan zou ik met 
dit boek de mensen hebben geïnspireerd en aangezet tot het uitsterven van het 
mensenlijke ras. Nee, waar ik wel graag op wil wijzen is dat sex in onze tegenwoordige 
maatschappij zijn doel voorbijgeschoten is. Sex wordt teveel en te openlijk gepromoot 
op de televisie, op straat en waar je ook gaat of staat door alle lagen van onze 
maatschappij. Alsof er geen groter geluk bestaat dan het hebben van sex.  
 
Een neveneffect hiervan is dat tegenwoordig een groot deel van onze vrouwlijke 
wereldbevolking niet meer als respectabele vrouwen of moeders worden gezien, maar 
als lustobjecten voor de man. Vrouwen die ons mannen al plezieren met hun 'natuurlijke 
schoonheid', lijken de onmogelijke taak te hebben gekregen om als sexsymbool te 
verschijnen en daarbij meer geld dan nodig te moeten uitgeven aan lingerie en 
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sportscholen om maar aan het ideaalbeeld van vandaag de dag te voldoen.  
 
Dit heeft een hopenloze ongelukkige situatie voor de vrouwen gecreëerd waarbij velen 
van hen zich nu onzeker en minderwaardig voelen, terwijl het toch dezelfe vrouwen zijn 
die ons mannen in onze kinderjaren als ware moeders met onvoorwaardelijke liefde 
hebben grootgebracht. Wij als mannen blijven daardoor eigenlijk altijd in de schuld bij 
deze vrouwen/ onze moeders, die daarvoor van nog teveel mannen te weinig credit 
krijgen. In de authentieke Indiase cultuur worden alle vrouwen behalve je eigen vrouw 
met 'mataji' oftewel moeder aangesproken wat laat zien is hoe het ook anders kan.  
 
Dus sex op zich is niet goed of slecht maar is in de huidige maatschappij zijn doel 
voorbij geschoten. Wanneer mannen die zich (nog) niet goed kunnen beheersen teveel 
worden blootgesteld aan al dat sexueel geweld, dan creëert het ook een ongelukkige 
situatie voor de man. Het verliezen van je vrouw die van je houdt/hield/houdt doordat jij 
je zinnen niet hebt kunnen beheersen of bent vreemdgegaan is er één van. Maar ook 
het versieren van een vrouw die al een relatie heeft kan voor veel problemen zorgen. Al 
met al voldoende stof om eens op een andere manier over al dat sex na te gaan 
denken.  
 
Hier heb ik wat neergeschreven over de interactie tussen man en vrouw maar je kunt er 
natuurlijk ook partners van gelijke afkomst in zien, niemand wordt hierbij uitgesloten. We 
hebben het over zelfrealisatie en het is belangrijk om in te zien dat sex een hele grote 
invloed kan hebben op je spiritueel leven, zowel direct als door het verliezen van je 
levens energie als indirect doordat je leven er teveel door wordt beïnvloed. Nu je dit 
weet kan ik een begin maken aan het eigenlijke proces welke jou kan laten inzien wie je 
bent en welke de spirituele ziel aan de horizon laat verschijnen. 
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Het proces 
 
Eigenlijk zijn er verschillende paden die men dient te bewandelen die tot het losraken 
van de zinsbevredigende aktiviteiten moeten gaan leiden. Soms is werken de manier 
terwijl in een andere situatie het verzaken van activiteiten de manier zal zijn. Wanneer je 
los komt van materiële zinsbevredigende activiteiten is het de energie die jij straks in je 
lichaam vast kunt houden, die jou letterlijk naar die tuin van Eden kan gaan leiden.  
 
Dit is trouwens niet enkel bekend bij spiritualisten of boxers, veel mensen in het 
bedrijfsleven en dan voornamelijk managers op hoge posten hebben hun post en kracht 
verkregen door het onder controle krijgen van hun zintuigen waarvan de geest één van 
de belangrijkste is. Misschien werk je wel voor zo'n groot bedrijf en kun je eens kijken 
naar de uitstraling van zo’n hoog gepositioneerde manager.  
 
Als zielen zijn wij eigenlijk allemaal gelijk, voorzien van alle kennis en geluk. Echter 
wanneer we in onze geconditioneerde staat onze zinnen weten te beteugelen, dan 
wordt onze intelligentie scherper en krijgen we een mooie krachtige uitstraling. Het is 
dan ook nog eens een stuk eenvoudiger om invloed uit te oefenen op andere personen. 
Vandaar dat veel van dat soort managers bewust al dan niet bewust aan 
zinsbeteugeling doen.  
 
Horen jullie wat ik hier zeg? Zinsbeteugeling, daar heb ik het hier over en dat is niet het 
direct opgeven van de zinsbevrediging. Uiteindelijk is het wel zo dat hoe meer je los 
raakt van de zinsbevredigende activiteiten hoe hoger je realisaties zullen reiken en hoe 
gelukkiger je wordt. Dit is echter van een ander niveau, zoals bij die ronde stenen in de 
vijver 2 stappen verder, maar dat is iets waar jij straks zelf naar moet gaan verlangen. 
Zolang dit niet vanuit je eigen hart komt kan niemand jou verbieden om met 
zinsbevredigende activiteiten bezig te gaan of de onthechtheid zal artificiëel zijn en 
instabiel.  
 
 
Ik zal beginnen met wat regulierende principes door te geven welke als middel moeten 
gaan gelden om je doel van onophoudelijk geluk te bereiken. Natuurlijk enkel wanneer 
je er klaar voor bent om met zelfverwerkelijking te gaan experimenteren. Deze 
regulerende principes gelden als opstap om naar gerealiseerde kennis te komen en zijn 
dus geen verboden.  
 
Wanneer je oprecht het proces wilt gaan bewandelen dan zijn deze 3 principes een 
goede start om je spiritueel leven mee te gaan beginnen. 
 
1. Geen vlees vis of eieren eten 
2. Geen intoxicerende middelen gebruiken (ook geen koffie en thee met cafeïne/ theïne) 
3. Beoefen het celibaat (zo goed als je kunt) 
 
“Hé René, een pijnloos proces had je beloofd". Ja ik weet het en daarom zeg ik ook niet 
dat je dit direct moet doen, enkel wanneer je er klaar voor bent om daadwerkelijk te 
experimenteren met het spiritueel bewustzijn. Je mag natuurlijk ook gewoon het boek 
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uitlezen en kijken wat je hier verder van opsteekt. De wetenschap der zelfrealisatie is 
echter kennis die je niet enkel theoretisch je eigen kan maken maar waarbij je door 
proefondervindelijk onderzoek daadwerkelijke gerealiseerde kennis ontvangt.  
 
Laat me hier nog een beetje meer over vertellen. Op dit moment zijn veel mensen (nog) 
in het bezit van een materiëel bewustzijn waarbij je bijna geen ander bewustzijn kunt 
voorstellen. Dit is net als bij de Wereldrealisatie, waarbij je bijna geen andere wereld 
voor kunt stellen dan hoe de wereld er nu uit ziet (volgens jou). Op dezelfde manier heb 
ik ook ooit van iemand bovenstaande principes aangenomen om te beginnen met 
daadwerkelijk onderzoek. Wanneer jij op dit moment niet eens een poging wilt gaan 
wagen om het aangegeven proces te gaan volgen, verwacht dan niet dat je het 
spiritueel bewustzijn zal begrijpen.  
 
Het is een proces dat bijna haaks tegenover je huidige levensovertuiging kan staan, 
maar het is wel een bewezen proces dat ik kan aanbevelen om eens uit te voeren. 
Binnen de kortst afzienbare tijd zul je dan het spiritueel bewustzijn zelf ervaren. 
Misschien wil je eerst wachten totdat je vakantie hebt of een andere periode waarbij je 
denkt voor een tijd die principes te kunnen volgen. Zoals gezegd het moet vanuit jezelf 
komen. Daar komt ook bij kijken dat jij misschien tot nu toe je hele leven anders hebt 
geleefd met veel zinsbevredigende activiteiten. Maar heb jij daarbij ook daadwerkelijke 
rust en blijvend geluk ontvangen?  
 
Of nog zo'n mooi voorbeeld van Igor Ledowdoski dat chirurgen met messen in mensen 
snijden om hen te opereren. Normaal zou je er niet aan denken om met messen in de 
lichamen van mensen te snijden, maar indien je ernstig ziek bent dan is soms een 
extreem middel nodig om je daadwerkelijk beter te maken. Denk er anders eens op 
deze manier over. Indien je het na ‘t daadwerkelijk geprobeerd te hebben toch niet 
bevalt, dan kun je altijd weer terug keren naar die oude levensstijl, niemand die jouw 
tegen houdt toch?  
 
Maar goed, laat me iets vertellen over het doel van die regulerende principes waardoor 
je misschien nog beter kunt begrijpen waarom je deze regulerende principes 't beste kan 
volgen.  
 
Door het volgen van de principes zul je het snelst vooruitgang boeken op het spiritueel 
pad. Vlees eten zorgt er namelijk voor dat in je onderbewustzijn, je mededogen voor 
andere levende wezens verdwijnt, anders zou je niet tot zo'n daad kunnen komen. Door 
helemaal vegetarisch te zijn, al is het voor een tijd, dan zul je gaan ervaren dat je meer 
respect en liefde voor alle levende wezens ontwikkeld wat belangrijk is om je onstuimige 
geest tot rust te brengen.  
 
Het menselijk lichaam is goed gebouwd om vegetarisch te zijn. Het vleeseten wordt 
voornamelijk opgedrongen door de grote corporaties die er veel geld aan verdienen om 
dagelijks miljoenen dieren in de wereld via slachthuizen van hun leven te beroven. 
Volgens de eerste stelling zijn wij allemaal 'levende wezens' welke een ziel hebben, ook 
de dieren. Okay, de planten hebben ook een ziel maar er is een verschil in het 
bewustzijn tussen de planten en dieren, net zoals er verschil is in het bewustzijn tussen 
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dier en mens.  
 
Om echt spiritueel leven te ervaren dien je vegetarish te worden of tenminste ten tijde 
dat je serieus het proces wilt volgen. En indien voor jou de stap tot helemaal vegetarisch 
zijn te groot is, probeer dan eerst eens te minderen door enkel vis of eieren te eten (de 
meeste vissen hebben weer een minder ontwikkeld bewustzijn dan landdieren) terwijl je 
begint met het volgen van het proces. Ik zeg niet dat je daarmee ook volledige spirituele 
transformatie kunt bereiken maar wellicht wel een begin doordat je het verschil in je 
bewustzijn gaat ervaren.  
 
Wel zou ik een ieder willen laten nadenken om per direct te stoppen met het eten van 
koeien vlees. Okay, ik had me voorgenomen niet te prediken omdat iedereen een eigen 
wil heeft en ik niemand iets kan verbieden te doen wat men niet kan laten. En toch wil ik 
aan jullie uitleggen waarom de koe in India als heilig wordt gezien en hoe je bewustzijn 
nadelig wordt beïnvloed door het eten van koeienvlees.  
 
Buiten dat de koe in India heilig is, wordt de koe ook gezien als één van de 7 moeders in 
ons leven. Natuurlijk omdat wij melk drinken van de koe, net zoals wij dat hebben 
gedaan als baby bij onze eigen moeders. Melk op zich is een product van liefde doordat 
de koeien oorspronkelijk melk produceren voor hun eigen kinderen, de kalveren. 
Officiëel is het in 't authentieke India ook zo dat de mensen de melk pas mogen drinken 
nadat de kalveren die melk eerst gedronken hebben. De mensen mogen dan enkel de 
melk nemen dat er nadat de kalveren hebben gedronken overblijft. Als tegen prestatie 
voor die gift dienen de mensen goed voor de koeien te zorgen en hen te beschermen. 
Maar wat gebeurd er nu? Op grote schaal wereldwijd steelt de mens de melk van de koe 
om de koe vervolgens daarna dood te maken en op te eten.  
 
Zoveel aangename en voedsame producten kunnen wij maken van melk zonder dat de 
koe daar zelf voor hoeft te worden gedood. Is het ook niet raar wanneer je er zelf over 
nadenkt dat je net als bij je eigen moeder eerst de melk drinkt en daarna de koe, of je 
eigen moeder doodmaakt en opeet? Nog steeds gaan mensen regelmatig naar 
McDonalds of Burger King om daar een 'hamburger' op te eten. Hamburgers worden het 
genoemd, of runderbiefstuk in de supermarkt. De winkeliers en verkopers van dat vlees 
hebben er een andere naam van gemaakt zodat je niet direct de link zou leggen dat het 
van die koe is waar je eerst de melk van hebt gedronken net zoals je ooit deed bij je 
eigen moeder.  
 
Maar goed, je onderbewustzijn weet dit eigenlijk ook wel, maar sluit graag zijn ogen met 
het excuus dat het 'maatschappelijk geaccepteerd' is. In het spiritueel leven echter is en 
blijft een ieder verantwoordelijk voor zijn/haar eigen daden. Wanneer je echt spiritueel 
vooruit wilt gaan en het proces wilt gaan ervaren, dan dien je daar dus van af te blijven. 
Zelf ben ik al iets van 20 jaar vegetarisch en kan zeggen dat er tegenwoordig van zowat 
al het vlees dat je in de supermarkt kunt vinden, ook een vegetarische tegenhanger van 
wordt gemaakt en die producten worden steeds beter. Meerdere malen heb ik 
vegetarisch voor mensen gekookt waarbij ik niet heb gezegd dat het vegetarisch was en 
mijn visite dit niet door had totdat ik het hen had gezegd (aan het einde van de maaltijd).  
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De tweede regulerende principe is dat geen intoxicerende middelen mag worden 
gebruikt. Dit spreekt denk ik voor iedereen wel voor zich. Intoxicerende middelen 
hebben directe invloed op het zuivere bewustzijn, daarom worden het ook intoxicerende 
middelen genoemd. Dat koffie en thee als intoxicerend wordt gezien daar staan veel 
mensen niet direct bij stil. Cafeïne en theïne veroorzaakt hartkloppingen en te veel 
daarvan heeft een nadelig effect om je bewustzijn en geest tot rust te brengen. 
 
De laatste regulerende principe is die van het regelmatig volgen van het celibaat. Bij het 
lezen van dit derde regulerende principe zullen velen van jullie vast teleurgesteld zijn en 
dit niet eens willen gaan proberen. Let op dat hier staat dat het een regulerende principe 
is en niet per direct een verbod. Zoals ik al eerder over sex geschreven heb heeft de 
daad zelf een negatief effect op je spirituele vooruitgang doordat je een grote 
hoeveelheid levensenergie verliest bij ieder orgasme.  
 
Toch wilde ik die basis principes van het spiritueel leven eerst helemaal benoemen 
voordat ik er meer over ga uitleggen. Natuurlijk weet ik ook wel dat het voor de meeste 
mensen onmogelijk is om zo te volgen en mogen de regels of regulerende principes 
absoluut geen doel op zich gaan worden. De regulerende principes zijn middelen om 
een doel te bereiken en dat doel is zelfrealisatie. Een bewustzijn waarbij een 
onophoudelijk geluksgevoel wordt verkregen en waarbij onuitputtelijke kennis van 
binnen uit zal worden gemanifesteerd.  
 
Verschillende fasen zijn er op het pad van de spirituele zelfverwerkelijking en zoals 
eerder vermeld, wat voor de één nu goed is om te doen kan voor een ander het beste 
gelaten worden. Het compleet opgeven van bepaalde activiteiten kan alleen wanneer je 
er echt klaar voor bent en daar zelf volledig achter staat zonder een gevoel te hebben 
dat je er teveel voor opgeeft.  
 
Wanneer je celibatair kunt leven dan zul je zien dat je heel snel heel veel vooruitgang 
kunt maken, maar die vooruitgang dient wel stabiel te gebeuren anders kun je 
gefrustreerd raken of ongelukkig en je weet wat ik eerder had gezegd, 'het spiritueel 
leven wordt met vreugde toegepast'. Ben je dat niet, vreugdevol, dan doe je iets 
verkeerd of klopt er iets niet in je beredenering van het te volgen proces.' 
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De eerste stap, regulerende principes 
 
 
Wanneer je na het lezen van alle eerder afgegeven informatie echt oprecht bent om je 
eerste echte stap te zetten op de weg naar zelfrealisatie dan zou ik je de opdracht willen 
geven om de regulerende principes eens voor 1 week te gaan volgen. Let op, ik ga je 
begeleiden op afstand via dit boek en vind het daarom ontzettend belangrijk dat je een 
goed begrip hebt van wat ik je vraag.  
 
Wat ik je vraag is om zo goed als mogelijk de regulerende principes te gaan volgen. 
Voor velen zal zelfs een week niet mogelijk zijn, zeker niet voor het behoefenen van het 
celibaat. Het doel wat ik met die eerste opdracht voor ogen heb is dat je zelf 2 dingen 
kunt gaan ervaren.  
 
Het eerste is dat je levensenergie wordt verhoogd waardoor je inspiratie, kennis en 
scherpte van inzicht mee zal worden vergroot.  
 
Het tweede inzicht wat je hiermee zal verkrijgen is hoe moeilijk het is om de regels te 
volgen en let daarbij dan vooral op hoe je eigen gedachten tekeer kunnen gaan omdat 
het in eerste instantie op een onnatuurlijk proces zal lijken.  
 
Indien je het niet meer houdt en na een voor jezelf bepaalde tijd de druk te hoog wordt 
dat je graag wilt 'ontladen' (masturberen) dan moet je dat maar gewoon doen. Probeer 
het proces daarna direct weer op te pakken, als je dat kunt en zodoende wel de week af 
te maken. Desnoods met een dagje rust en als het echt niet gaat, dan laat je het even 
erbij totdat je nieuwe inspiratie hebt ontvangen om het nogmaals te proberen.  
 
Het ergste wat je in het spiritueel leven kunt bereiken is dat jij jezelf verboden gaat 
opleggen waar je (nog) niet klaar voor bent en daarmee jezelf verwijten gaat 
maken of jezelf naar beneden gaat halen indien jij je eigen verboden niet kunt 
naleven. Blijf onthouden dat het een proces moet zijn dat met vreugde wordt 
toegepast.  
 
En voor degenen die het wel een week hebben volgehouden, sjapoo! In samenhang 
met de overige regulerende principes zul je al een goed begin hebben ervaren van de 
hogere smaak van het leven, indien je ook je gedachten in bedwang hebt weten te 
houden natuurlijk. Maar voor nog velen onder ons verwacht ik dat zelf een weekje 
celibatair leven niet te doen is of met veel moeite.  
 
Dit is trouwens niet iets om je over te schamen omdat de wereld van vandaag de dag de 
mensen in overmaat beïnvloed met sex in het onderbewustzijn door reclame, televisie, 
films en billboards. Zoals ik het tot nu toe heb uitgelegd zou je zelfs theoretisch kunnen 
begrijpen, dat je hiet niet gaat halen een weekje celibatair leven. Maar iets theoretisch 
begrijpen of kennis begrijpen doordat je het zelf hebt ervaren/ gerealiseerd hebt zijn 
twee verschillende dingen.  
 
Het doel van deze opdracht is dat je komt tot de volgende twee relisaties: 
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-Als eerste wordt jouw levens-energie wordt verhoogd waardoor inspiratie, kennis, 
scherpte van inzicht en intelligentie naar voren komen.     
 
- Als tweede zul je ontdekken hoe moeilijk het is om die principes bewust te volgen en 
let daarbij op hoe jouw gedachten tekeer kunnen gaan omdat het in eerste instantie op 
een onnatuurlijk process zal lijken.   
 
Wanneer je een serieuze poging hebt ondernomen om de principes voor een week te 
volgen, dan zul je vroeg of laat gaan inzien dat jij helemaal niet de controle hebt over de 
aktiviteiten die jij 'bewust' wilt gaan ondernemen en als het ware een slaaf bent van de 
bevelen van je eigen zintuigen. Aan de andere kant hoop ik dat je ook hebt mogen 
ervaren hoe je voor even in een verhoogd bewustzijn verkeerde waarbij je meer energie, 
levendigheid en zelfverzekerdheid hebt gevoeld.  
 
Observeer jezelf tijdens het proces en onthoud de verschillende gemoedstoestanden 
waarin jij hebt verkeerd. Mocht je onverhoopt helemaal geen moeite hebben met 
bovenstaande 'oefening' dan vraag ik jou om dit eens twee weken of een maand vol te 
houden. Net zolang tot je de realisatie krijgt dat er een moment komt dat je van je goede 
voornemen wordt afgehaald zonder dat je het (bewust) zelf hebt gewild.  
 
En voor diegenen die het slechts 1 dag hebben volgehouden, probeer de oefening dan 
keer op keer te herhalen en je zult zien dat het soms beter zal gaan dan een andere 
keer, maar blijf enthusiast! Het gaat er in dit stadium niet om direct vrij te worden van 
sexuele activiteiten maar om kennis te vergaren over je eigen gedrag. 
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Stap 2, meditatie 
 
 
Heb je de kennis gerealiseerd dat "de levende wezens zijn overgeleverd hulpeloos te 
handelen onder leiding van de 3 geaardheden der natuur"? Zo niet, herhaal dan stap 1 
nog een paar keer tot je inziet dat je geen totale controle hebt over jezelf. Zelfs al haal je 
dag 6 en begin je verlangens te ontwikkelen waarbij je alsnog niet tot een goed einde 
komt van de week, dan kun je in wel beginnen te zien dat het de gemoedstoestanden 
zijn waardoor het soms wel en soms niet lukt. Dus wat er ook gebeurd, je hebt winst 
behaald, is het niet die hogere smaak door het met succes bewandelen van die week 
dan is het de kennis die je hebt verworven over jezelf.  
 
Goed de volgende stap. Nu hebt ingezien dat net als bij andere verslavingen jij geen 
volledige controle hebt over je eigen activiteiten ga ik je nu wat gereedschap geven 
waarmee je aan kracht kunt winnen. Een eerste stap om de controle weer terug in eigen 
hand te nemen is door het beoefenen van meditatie. Het actief behoefenen van de 
verschillende vormen van meditatie zullen 2 verschillende uitkomsten op gaan leveren. 
Eén daarvan is dat je uiteindelijk meer rust en kracht zult vinden in jezelf om de oefening 
uit stap 1 beheersder en langer vol te houden. Het tweede resultaat wat je door het 
beoefenen van meditatie zult verkrijgen is dat je het verschil gaat zien tussen jezelf en 
jouw gedachten.  
 
Sommige mensen denken dat de stemmetjes of gedachten in hun hoofd allemaal één 
en dezelfde zijn. Door op een juiste wijze te mediteren zul je gaan inzien dat er een 
verschil is tussen jezelf en die gedachten. Het inzien dat jij verschilt van je gedachten is 
al een grote stap vooruit op het geestelijk pad, vanwaar je verder kunt gaan in het 
proces om de controle over je eigen activiteiten/ handelingen terug te winnen. Maar hoe 
doe je dat nou mediteren?  
 
Er zijn verschillende vormen van meditatie en hier zal ik een paar meditatie technieken 
met jullie delen. 
 
 
1. Pranayama oftewel, het beheersen van le levensadem.  
 
Hiermee kun je per direct mee beginnen tijdens het lezen van deze zin. Ik wil dat je 
bewust wordt van je eigen ademhaling. Sluit je mond en adem enkel en alleen door je 
neus. En terwijl jij jouw mond gesloten houdt, let dan goed op hoe de zuurstof via je 
neus jouw lichaam ingaat. Voel die zuurstof letterlijk je lichaam binnen gaan via je neus, 
de slokdarm in helemaal naar binnen tot aan het vullen van je longen. Voel hoe je 
longen zich vullen met verse zuurstof en wanneer zij helemaal (zo ver als je kunt) zijn 
opgeblazen let er dan ook op hoe je het volgende moment weer uit ademt waarna het 
proces zich herhaald.  Adem in,.....dieper,.....en voel hoe je longen zich vullen met 
zuurstof en groter worden waarna je weer uit ademt en voel hoe die oude zuurstof je 
lichaam weer via je neus verlaat.  
 
Terwijl je dit nu leest blijf dan de andere helft van je aandacht gericht houden op het 
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ademhalings proces. (zelfs de mannen kunnen in dit geval voor eventjes twee dingen 
tegelijk, lezen en bewust ademhalen). Je kunt steeds dieper gaan inademen terwijl jij 
jouw mond gesloten houdt. En wanneer je longen helemaal gevuld zijn met verse 
zuurstof, wacht dan 2 of 3 seconden om vervolgens bewust te voelen hoe de zuurstof je 
lichaam weer via je neus verlaat.  
 
Voel je al iets? Ben je al iets rustiger geworden enkel door deze oefening en het lezen 
van bovenstaande zinnen? Wanneer je nu verder leest probeer dan steeds je aandacht 
tegelijkertijd voor een deel gericht te houden op deze ademhalings techniek. Hiermee 
zul je kracht, energie en rust verkrijgen. Zowel Yogis als succesvolle managers kennen 
de voordelen om regelmatig je aandacht terug naar je ademhaling toe te brengen. 
Indien je zo iemand kent dan kun jij misschien ook herinneren dat je met een probleem 
bij zo'n persoon aankwam en het eerste wat je zag dat hij of zij deed was te zeggen "laat 
me even denken waarop een paar diepe rustige ademhalingen volgden en men voor 
een momentje 'rust' nam voordat er een antwoord op het probleem gegeven werd.  
 
Doe jij het nog, lezen en bewust ademhalen tegelijkertijd? Deze oefening mag je zo 
vaak herhalen als je het kunt herinneren terwijl je verder leest in dit boek. Maar ook op 
andere momenten kan deze techniek met succes worden toegepast, iedere keer dat je 
luistert als voorbeeld naar andere personen.  
 
Soms zijn we geneigd om vast na te gaan denken wat wij zelf willen gaan vertellen 
terwijl die andere persoon nog niet is uitgepraat. Wanneer je dat doet dan luister je 
slecht en je raakt als het ware in passie omdat je ademhaling onbeheerst wordt door die 
afleiding. Wanneer je echter op je ademhaling let terwijl je luistert, dan zul je beter 
kunnen begrijpen wat die andere persoon nu zegt en tegelijkertijd neem je even de tijd 
om die batterij van levensenergie weer op te laden. Daarna kun je een weloverwogen 
antwoord terug geven. Goed, dat was een eerste techniek van meditatie, op naar de 
volgende. 
 
 
2. Je volledige aandacht richten op één punt. Hiermee wordt bedoeld om voor een 
bepaalde tijd, zeg te beginnen met 5 minuten naar één en hetzelfde punt op een muur of 
wat ook kan het puntje van je neus te kijken. Je ogen sluiten en je volledig voor 
tenminste 5 minuten te blijven richten op het punt precies tussen je wenkbrouwen kan 
ook, maar je dient dan niet te gaan 'film kijken' in je eigen gedachten zodra er beelden 
aan de binnenkant van je ogen worden weergegeven. En net als bij het puntje van je 
neus of het punt op de muur dien jij jouw gedachten iedere keer terug te slepen naar dat 
punt zodra je beseft dat je begint af te dwalen. In het begin ben je wellicht nog niet zo 
ervaren hiermee en daarom is slechts 5 minuten (of minimaal 3) een goede tijd om mee 
te beginnen.  
 
Het is aan te bevelen om je mobiele telefoon op stil te zetten mediteer in een omgeving 
waar je voor de voorgenomen tijd ongestoord met die oefening bezig kan zijn. Wanneer 
je deze oefening begint te beheersen dan kun je experimenteren met het verlengen van 
de tijdsduur dat je mediteert. Je zult zien en dat geldt voor alle meditatie dat hoe langer 
je mediteerd en dan ook de kwaliteit van jouw aandacht tijdens de meditatie je ineens 
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overspoeld zal worden met een zee van spirituele realisaties of levens-inzichten. Je 
persoonlijke kracht neemt toe met wel 100% en je voelt je gewoonweg zelfverzekerder 
door de dag heen. 
  
Let op! En dit geld voor alle meditatietechnieken. Hoe meer en of langer dat je 
mediteerd hoe meer (spirituele) kracht je krijgt waarbij je tevens overspoeld zal worden 
door een zee van spiritual realisaties of levens-inzichten. Ideaal zou zijn om te 
mediteren voordat je dag begint en probeer dan op te werken naar minimaal zo'n 20 
minuten per dag. Ondanks dat je zult zien dat je gedachten steeds zullen gaan afdwalen 
baart oefening kunst en zul je tijdens de dagen van meditatie op een later tijdstip op de 
dag ervaren dat er dingen beginnen te veranderen in de wijze hoe jij door de dag heen 
functioneert. Je bent scherper worden en de spirituele zintuigen beginnen te ontwaken. 
Wanneer je dat ervaart dan zul je geïnspireerd raken om deze meditatie vaker te gaan 
uitoefenen omdat je zo langzaam maar zeker de vruchten van meditatie begint te 
plukken en te proeven. 
 
 
3. Mantra meditatie. De filosofie van het keer op keer reciteren van een spirituele mantra 
is dat het bijna onmogelijk is om je gedachten bewust op 'stil' te zetten. Het gericht je 
aandacht/ gedachten op een spirituele mantra te houden een makkelijke en zeer 
krachtige manier om snel vooruitgang te maken. De meeste mensen hebben van wel 
eens van de Hare Krishna’s gehoord. Je weet wel die voornamelijk westerse monniken 
in oranje gewaden vrolijk zingen en dansen door de straten heen. Voor hen is die 
mantra zowel verheerlijking als meditatie en die maha mantra gaat zo:  
 
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare 
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare 
 
Vrij vertaald betekend het " Oh Aller aantrekkelijkste allerhoogste Persoon en bron van 
al het geluk, neemt U mij alstublieft op in Uw liefdevolle energie ". 
Je hoeft geen Hare Krishna of Hindoestaan te zijn om deze mantra keer op keer te 
reciteren. Ook wanneer je Moslim, Christen, Joods of Atheist bent, dan mag je die 
mantra gebruiken om je gedachten mee onder controle te krijgen. Het enige wat er wel 
gevraagd om tenminste tijdens de dagen dat de deze mantra gebruikt om die 
regulerende principes te volgen zoals geen vlees eten. Maar zelfs wanneer je een vorige 
dag wat alcohol gedronken heb en je vandaag met een halve kater die mantra wilt 
reciteren, dan zul je merken hoe snel je nieuwe kracht ontleent en je kater sneller 
verdwijnt doordat die mantra van spiritueel geluid je subtiel spiritueel lichaam naar het 
daglicht brengt en je daarna weer sneller dat scherpere verstand ervoor terug zal 
krijgen.  
 
Voor het reciteren van deze Maha Mantra zou ik zeggen probeer het eens voor 
tenminste 20 minuten om mee te beginnen. Deze mantra meditatie komt erg goed tot 
zijn recht als je hem reciteerd wanneer je helemaal nuchter bent en dan in de vroege 
ochtend zo'n 1 uur voordat de zon opkomt.  
  
Dat waren alvast 3 goed werkende meditatie technieken. Indien je van een andere 
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school een andere meditatie techniek kent of hebt geleerd die hierboven niet vermeld 
staat, dan mag je die natuurlijk ook gebruiken. Zelfrealisatie is interactief. De ware 
nektar deze kennis zal pas geopenbaard worden indien je de oefeningen die ik in dit 
boek beschrijf tot uitvoer brengt.  
 
Nadat je hebt geëxperimenteerd met één, twee of misschien wel alle drie de meditatie 
technieken dan nodig ik jou uit om terug te gaan naar de eerste stap van dit spiritueeel 
stappenplan en dan voor tenminste één week die regulerende principes te gaan volgen. 
Het is de bedoeling dat je bij het volgen van die principes nu ook aan het begin van 
iedere dag voor tenminste 20 minuten aan meditatie doet. Indien je na een paar dagen 
toch weer valt van het voornemen om die principes te volgen, probeer het proces 
daarna dan weer op te pakken en die week verder af te maken. Lukt dat je niet direct 
prober het dan op een later tijdstip opnieuw. Wanneer je iedere dag voor 20 minuten 
aandachtig mediteerd, dan het zul je verschil gaan merken in het verloop van die dagen 
en ook een groot verschil met de tijd dat je enkel nog stap 1 uitvoerde zonder stap 2, 
meditatie.  
 
Door zowel stap 1 als 2 te combineren zul je merken dat je meer 'spirituele' kracht zult 
ontwikkelen en langzaam maar zeker een natuurlijke bewustzijnsverandering zult 
ondergaan. Eigenlijk is de naam bewustzijnsverandering niet goed gekozen omdat dit 
het proces is om terug te keren naar ons oorspronkelijke bewustzijn. Het bewustzijn dat 
je nu nog hebt is er één die ons artificiëel is opgelegd door de beïnvloeding en 
conditionering van deze wereld.  
 
Doe je best om de combinatie van de stappen 1 en 2 zo vaak als je kunt te herhalen 
door ze te integreren in je leven of voor zolang je de serieuze stap wilt maken om tot 
spirituele zelfrealisatie te komen. Kun je de regulerende principes uit stap 1 in 
combinatie met meditatie 1week volhouden, verleng dan de tijd tot 2 of meer weken. En 
mocht het je toch niet lukken om het tenminste één week volt e houden, experimenteer 
dan met het verlengen van de tijdsduur van de meditatie. Hoe langer je mediteert, hoe 
meer kracht en controle je zult krijgen over je eigen geest en zintuigen.  
 
Wanneer we het een week of langer hebben volgehouden, dan zul je die hogere smaak 
van het leven hebben ervaren. Een gevoel van meer levendigheid, een betere grip op 
de dagelijkse activiteiten en de communicatie. Dit inspireert velen om hier nog langer 
mee door te gaan. Echter komen de meesten vroeg of laat tot de tot realisatie komt van 
onderstaande stelling wanneer men ondervindt dat het nog steeds niet lukt om op dat 
trancendentale niveau te blijven.  
 
- Stelling 3 “Omdat de ziel gebonden zit in een materiëel lichaam is het voortdurend in 
gevecht met de 6 zintuigen waar de geest (de gedachten) er één van is.” 
 
Het blijkt soms een heel gevecht om je gedachten stil te maken. Door het beoefenen 
van de verschillende meditatie technieken zul je het verschil gaan inzien tussen jezelf en 
die onstuimige gedachten die altijd om jouw aandacht vragen. Meditatie is het proces 
om die ontstuimige geest weer terug onder je eigen bewuste aandacht te brengen, in 
plaats van dat die gekke geest continue de aandacht van jou weghaalt.  
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Met andere woorden, of je beheerst die onstuimige geest of die ontstuimige geest 
beheerst jou.  
 
Dit had je misschien nog niet door voordat je was gaan mediteren, maar door meditatie 
te beoefenen ga je de dingen weer zien zoals ze zijn. Je moet er maar eens op gaan 
letten, op de dagen dat je hebt gemediteerd, wat er gebeurd zodra er andere mensen bij 
je in de buurt zijn. Je zult merken dat jij ineens veel rustiger bent geworden terwijl je ook 
begint in te zien hoe snel en hoe vaak andere mensen die niet mediteren beginnen af te 
dwalen in gedachten. Zie je dat (nog) niet, herhaal dan bovenstaand proces zo vaak je 
kunt totdat je ook tot bovenstaande realisatie komt.  
 
Laat me een indicatie geven van hoelang ik verwacht dat het totale proces wat ik in dit 
boek beschrijf zal duren. Natuurlijk kan het per persoon verschillen vanwege onze 
verschillen in achtergrond en conditionering waar ik het al eerder over heb gehad. Toch 
denk ik dat voor de serieuze beoefenaar de superziel (leeraar in het hart) in slechts één 
jaar bereikt kan worden. Dit lijkt misschien voor sommigen misschien wat lang, maar 
bedenk erbij dat ik hier bijna 20 jaar over heb gedaan vanaf het moment dat ik zelf met 
grote regelmaat ben gaan mediteren.  
 
Het is een super subtiel proces dat je niet kunt immiteren of zelfs maar analytisch kunt 
begrijpen door je intelligentie. Het is een bewustzijn vanwaar de kennis zich aan jou 
openbaart van binnen en de test of je daar daadwerkelijk bent gekomen is wanneer je 
de staat van gelijkmoedigheid hebt bereikt en in controle bent over je eigen handelingen 
en gedachten.  
 
Oefen maar goed met de eerste 2 stappen van dit spiritueel stappenplan. Iedere stap 
vormt een belangrijke bouwsteen om krachtig en stabiel spiritueel te groeien. Wanneer 
je voldoende hebt geoefend en bovenstaande realisaties hebt verkregen dan ben je 
klaar om verder te gaan naar stap 3, het overwinnen van je eigen gedachten. 
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Stap 3, Het overwinnen van je eigen gedachten 
 
 
Indien jij je voor het lezen van dit boek nog niet had bezig gehouden met spirituele 
zelfverwerkelijking of meditatie, dan lijken de genoemde stappen logisch of slechts 
kleine opvolgende stappen te zijn. Voor diegenen die zich misschien al jaren met 
meditatie en spiritualiteit bezig houden, begint het nu misschien wat meer interessant te 
worden. Zij weten namelijk dat ondanks het jaren beoefenen van meditatie het juist die 
gedachten zijn die net zoals Arjuna in de Bhagavad Gita zegt, nog moeilijker lijkt om te 
overwinnen dan het bedwingen van de wind.  
 
Er vanuit gaande dat je bent begonnen met mediteren zul je merken dat zelfs door het 
volgen van de principes in combinatie met het meditatie, de ontstuimige gedachten ook 
buiten de meditatie om voor veel problemen kan zorgen. Je gedachten kunnen je keer 
op keer weer terug te trekken in aktiviteiten die een negatieve invloed hebben op je 
vooruitgang van het spirituele pad. Hoe kan dat nou toch iedere keer gebeuren?  
 
Dit is echter voor de meesten onder ons volkomen normaal is. Er zijn namelijk nog meer 
stappen die je moet kennen voordat je tot spirituele zelfverwerekelijking komt. Wel heb 
je zo onder andere het punt bereikt dat je zelf graag verder wilt groeien. Dit omdat je de 
nektar begint te proeven van het spiritueel bewustzijn. De dagen dat je in dat bewustzijn 
verkeerd zijn ineens een heel stuk aangenamer geworden en de wereld, die kun je 
letterlijk een heel stuk beter aan.  
 
Wanneer je inziet dat het nog niet lukt om in dat spiritueel bewustzijn te verblijven, wees 
dan gelijkmoedig indien jet dat bewustzijn (tijdelijk) moet verlaten. Het ergste dat je kunt 
gaan doen is jezelf verwijten gaan maken of jezelf te veroordelen wanneer het maar niet 
lukt dat spiritueel bewustzijn vast te houden. Wanneer je dat doet, jezelf verwijten 
maken activeer je namelijk weer de geest en waarbij men soms tot zelfdesuctrieve 
gedachten komt of de motivatie om door te gaan bij sommigen wordt weggevaagd.  
 
Laat je niet ontmoedigen wanneer je nog niet alle te lopen stappen kent. Zowel stap één 
als twee zijn nog steeds de bouwstenen waarbij je enkel nog 'informatie' aan het 
verzamelen bent over de werking van zowel het materieeel lichaam als je subtiele 
(materieel) lichaam, in dit geval de geest. De derde stap heet het overwinnen van je 
gedachten welke moet inspireren om zelf weer meester te worden over je eigen geest/ 
gedachten, maar eigenlijk is die titel niet helemaal juist gekozen.  
 
De geest heeft een functie en zal altijd bij je blijven, ongeacht of je nu in een materiel of 
in een spiritueel bewustzijn verkeerd. Het is niet zo dat er een dag zal komen dat je met 
een spiritueel zwaard je eigen geest doorboord en de geest daarbij dan sterft om 
nimmer en nooit meer terug te keren. Nee, wat het wel betekent is dat jij de meester 
wordt van die gedachten, ook op tijden door de dag heen wanneer je niet aan het 
mediteren bent.  
 
Dit doe je door bewust uit je gedachten te stappen. En bewust uit je gedachten stappen 
kan op onder andere de volgende manieren: 
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1. Stap bewust uit dualiteit 
 
Wat is de geest nu eigenlijk en wat voor een functie heeft het in 't (subtiele) lichaam?  
Nou, de geest doet 2 verschillende dingen, accepteren en verwerpen of laat je beelden 
zien van binnen waarbij jij de keuze hebt deze beelden accepteren of te verwerpen. 
Echter wat één verwerpt kan voor een ander accepteren zijn. Het is belangrijk dat jij je 
eigen leeraar wordt omdat het te lopen pad voor een ieder anders kan zijn. Voor een 
buitenstaander zal het altijd moeilijk zijn om jou op het pad van zelfrealisatie een juiste 
diagnose te geven.  
 
Er zijn dingen die je leuk vindt en er zijn dingen die jij minder leuk vindt. Er zijn mensen 
in je omgeving die je aardig vindt en er zijn mensen die jij minder aardig vindt. Je hebt 
eten waar je van houdt en je hebt eten die je misschien niet door je keel kunt krijgen. De 
eerste reactie die jij hebt over bepaalde dingen, mensen of situaties komen van je geest. 
De functie van de geest is het accepteren of het verwerpen van die dingen, mensen of 
situaties die op je pad komen.  
 
Het is belangrijk dat je ervan doordrongen raakt dat het slechts jouw gedachten zijn die 
iets verwerpt of accepteert en niet jouw oorspronkelijke zelf. Zolang je het onderscheid 
nog niet weet te maken tussen informatie die tot je komt vanuit jouw eigen gedachten of 
de informatie die tot je komt vanuit je eigenlijke zelf, oftewel de ziel, kan kan het 
voorkomen dat je iets gaat verwerpen dat eigenlijk goed voor je is terwijl je aan de 
andere kant iets kan accepteren dat helemaal niet goed is voor jou. De geest die 
oordeelt, continue non-stop en zal dat hij blijven doen, voor de rest van je leven.  
 
Nu je weet dat het onmogelijk is om de geest met een spiritueel zwaard te doorboren om 
daar voorgoed vanaf te komen, wat kunnen wij dan wel doen om die geest onder 
controle te krijgen?  Je kunt de geest zien als een wild ontstuimig paard waarbij aan jou 
de taak is om deze niet te vermoorden maar te temmen. Door het volgen van de eerste 
2 stappen uit dit spiritueel stappenplan, heb je kunnen leren om de geest te observeren. 
Wanneer je daar mee bezig bent dan zul je inzien dat sommige gedachten steeds terug 
komen. Dat komt doordat je aan die bepaalde gedachten (nog) geen bewuste aandacht 
hebt geschonken.  
 
Als oefening wil ik je vragen om de komende maanden je eigen gedachten te 
observeren en dan bewust om alle gedachten die bij je opkomen te accepteren of te 
verwerpen. En dat geldt zeker voor de steeds terug kerende zelfde gedachten die zich in 
kringetjes lijken voort te bewegen. Observeer je gedachten en zeg bewust in jezelf "Ik 
accepteer deze gedachte" indien je denkt dat die gedachte jou helpen kan op het pad 
van zelfverwerking en/of positief is. Wanneer er gedachten in je opkomen waar je 
ongelukkig van wordt zeg dan in jezelf "Ik verwerp die gedachte".  
 
Het doel van deze oefening is dat je langzaam maar zeker uit dualiteit zal geraken en uit 
dualiteit betekend uit de gedachten. Je wordt je bewust van hoeveel je oordeeld over 
andere mensen en de wereld. Het oordelen is een functie van de lagere energie die de 
gedachten zijn en je op het materiëel platvorm houden. Op het spiritueel platvorm is 
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alles met elkaar verbonden en wanneer je die eenheid (nog) niet ziet, dan komt het 
doordat je nog teveel in je gedachten dwaalt.  
 
Deze kost tijd maar bij goed gevolg zal het zeer goede vruchten af gaan werpen in de 
trend dat jij enkel al met deze oefening de geest kan overwinnen. Ik zou zeggen dat je 
het tenminste voor 3 to 6 maanden vol moet houden waarna je zult merken dat je op 
een dag bijna niet meer in dualiteit zit en op bent gehouden met het bekritiseren van 
mensen, gebeurtenissen of de wereld. Wanneer jij je daarmee bezig houdt, met 
bekritiseren, dan betekend het dat jij gebruik maakt van jouw gedachten welke je op het 
materiële platvorm houden én het kost je energie. Probeer het maar, ik heb deze 
oefening ook gedaan en daarmee grote vooruitgang geboekt op het spiritueel pad waar 
ik voorheen voor jaren nog van alles had geprobeerd om juist die gedachten te kunnen 
overwinnen.  
 
Het kan natuurlijk wel gebeuren dat je vroeg of laat toch weer voor onder de invloed van 
je eigen gedachten komt, dat kan altijd gebeuren. Laat je daardoor niet ontmoedigen en 
vertrouw erop dat je vooruitgang maakt zolang je met grote regelmataan de oefeningen 
die je in dit boek hebt kunnen leren blijft beoefenen. Het zijn oefeningen die je, voordat 
je daar meester van wordt, steeds moet blijven herhalen totdat het een natuurlijk proces 
geworden is om zo in het leven te staan. Wat je na een tijd zult merken is dat je moe 
gaat worden van mensen die voortdurend in hun gedachten de wereld lopen te 
bekritiseren en jou daarbij ook naar beneden, terug in de gedachten, proberen te 
trekken en je daarmee uitlokken om met hen mee (terug) in dualiteit te gaan.  
 
Buiten de functie van het accepteren en verwerpen, wat de gedachten doen, is het goed 
om verankerd te zijn in het begrip dat de geest tot de lagere materiële energie behoort 
die nooit zal kunnen mixen met de fijnere spirituele engergie waarvan de ziel gemaakt 
is. Het is dus belangrijk om doordrongen te zijn dat indien jij jouw gedachten wilt 
gebruiken dit enkel doe tom over een bepaald onderwerp (kort) na te denken en evoor 
te waken om onnodig in gedachten te gaan zitten ‘dwalen’ over willekeurig welk 
onderwerp ook. 
 

 
2. Blijf in het hier en nu 
 
Gedachten kunnen jouw laten dwalen in slechts een ogenblik vanaf de plek waar jij nu 
dit boek leest tot aan de andere kant van het Universum. Dat wat sneller reist dan het 
licht zijn de gedachten. Het blijvend observeren van jouw gedachten is een belangrijke 
taak waar veel succesvolle managers in het bedrijfsleven ook bekend mee zijn. Het 
meest effectief ben je wanneer jij je voor 100% kan overgeven aan slechts één enkele 
activiteit en dat geld ook voor vrouwen ondanks hun talent om met meerdere dingen 
tegelijk bezig te zijn. Denk maar eens aan een willekeurige taak die jij moet gaan 
uitvoeren, of dit nu op je werk is of in het huishouden. Wanneer je loopt te dagdromen 
dan kan de tijdsduur dat je met die aktivitiet bezig bent behoorlijk oplopen.  
 
De meditatie van de ademhalings techniek is een eenvoudige manier om snel uit je 
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gedachten te stappen omdat zodra je bewust gaat ademhalen, je direct uit je gedachten 
stapt en daarmee direct terug komt in het hier en nu. Eckhart Tolle heeft goed werk 
geleverd om zijn realisaties over het hier en nu met de wereld te delen. Wat wij van hem 
kunnen leren is bewust te zijn dat jij enkel controle kunt uitoefenen op het hier en nu. 
Soms verliezen wij onszelf in gedachten doordat wij ons zorgen over de toekomst of we 
betreuren wij het verleden. Zelf ben ik er bekend mee hoe ik door zelfverwijt over hoe 
een relatie van mij was geëindigd wel 15 jaar met mij heb lopen meeslepen! Niets kon ik 
aan de situatie veranderen terwijl ik maar bleef malen in die gedachten die zeker kwa 
geluks gevoel desuctrief zijn geweest.  
 
Ondanks dat je soms het leven maar moeilijk kunt begrijpen is de beste tip om de 
situaties op het moment dat zij zich voordoen te accepteren, hoe moeilijk het soms ook 
mag zijn. Zelfs wanneer het eens kan gebeuren dat je overvallen wordt. De reden dat je 
zo’n situatie eerst zal moeten accepteren is omdat je dan ruimte creëert om een 
bewustere keuze maken over de te ondernemen aktie. Indien je direct een eerste reactie 
terug geeft, dan reageer je meestal uit emotie zonder de verschillende mogelijkheden te 
hebben doorlopen die je allemaal kunt doen. In het voorbeeld van de overvaller kan een 
te grote mond jouw het leven kosten. Wanneer jij jezelf meer tijd gunt dan was je wellicht 
tot de conclusive gekomen de spullen die je op dat moment bij je droeg, voor de 
overvaller geen waarde heeft of in ieder geval niet van zo'n waarde dat jij je leven 
daarvoor riskeert.  
 
Situaties kun je het beste veranderen door het gebruik van je intelligentie i.p.v akties die 
zijn ontstaan vanuit je gedachten. En je intelligentie die is het meest effectief wanneer je 
situaties zonder je eigen emotionele toevoegingen kunt gebruiken. En dit kan bereikt 
worden zodra je de wereld kunt observeren zonder naar je gedachten te luisteren, dus 
wanneer je uit je gedachten bent in het hier en nu. 
 
Het verblijven in het hier en nu kan op verschillende manieren. Wat ik vaak doe is naar 
levenloze objecten kijken. Wanneer ik nu naar bijvoorbeeld de handoek kijk die onder de 
laptop ligt waarop ik op dit moment dit boek aan het schrijven ben, dan bekijk ik die 
handdoek zonder er verder een verhaal bij te verzinnen. Je kunt bewust naar 
verschillende objecten kijken door enkel te observeren wat je nu eigenlijk ziet. Dit is 
hetzelfde principe als de wereld op je laten afkomen wanneer je als voorbeel een 
boswandeling maakt of ergens op een willekeurige plek gaat stil zitten en de wereld op 
je af laat komen. Je zult dan steeds meer dingen gaan zien die je niet had gezien 
wanneer je zomaar was voorbij gelopen.  
 
Het bewust opnemen van je omgeving zonder er een verhaal bij te verzinnen of te gaan 
(be)oordelen is ook een goede manier om in het hier en nu te komen, uit je gedachten. 
Want ben je in het hier en nu, dan heb jij je gedachten, al is het misschien maar voor 
even, overwonnen. Wanneer je hier serieus werk van maakt om met grote regelmaat de 
oefeningen die hier worden beschreven uit te voeren, dan worden de momenten van 
rust in je leven steeds groter en zul jij effectiever zijn in de dingen waarmee je bezig 
bent.  
 
Het is de bedoeling dat je na het beheersen van bovenstaande oefeneningen nu zelf 



 39 

kunt gaan bepalen wanneer je de geest wel of niet gebruiken zult. Eigenlijk zou je buiten 
de meditatie minuten te allen tijde moeten oefenen om bewust uit de geest te stappen. 
Dat betekende echter niet dat die onstuimige geest voor eens en altijd zal verdwijnen. 
Van tijd tot tijd dien je over dingen na te denken, maar zorg er dan wel voor dat het nu 
enkel gebeurd wanneer jij dat bepaald. Je zult zien dat de kwaliteit van je gedachten de 
veel scherper en sneller is oftewel, de geest zal veel effectiever werken.  
 
Waar je verder een continue oefening van moet maken is om het 'dwalen' van de geest 
tot een minimum te beperken. Dit gaat niet van de één op andere dag en daar zul je tijd 
in moeten investeren, net zolang totdat het een tweede natuur van je is geworden. Je 
zult zien hoe de wereld om je heen begint te veranderen hoewel, de wereld veranderd 
niet, het is jouw perceptie van de wereld die je op een andere manier gaat zien. Je zult 
merken dat je minder oordeeeld dat je niet meer zo makkelijk wordt meegezogen in 
gedachten of een depressie (sorry doctoren, medische corporaties etc. die al die pillen 
voorschrijven wegens burn-out's, depressies etc. Indien men bovenstaande technieken 
leert zullen al die problemen vanzelf verdwijnen en kunnen we met ons allen minder 
ziekenfonds premie gaan betalen).  
 
Het overwinnen van je eigen gedachten is dus niet het vermoorden van die geest maar 
het terug in eigen controle nemen van je gedachten, in plaats van dat je gedachten de 
controle over jou uitoefenen.  
 
Nu je bovenstaane technieken om de gedachten onder controle te krijgen of beter 
gezegd te bedwingen van die gedachten je eigen hebt gemaakt door beoefening van de 
eerste 3 stappen van het spiritueel stappenplan, zul je tot de volgende realisatie uit 
stelling 3 komen:  
 
"De geest is zowel de vriend van het levend wezen als de ergste vijand voor diegeen die 
de geest nog niet overwonnen heeft. Voor wie de geest heeft overwonnen is de 
superziel al bereikt. Hij klaagt niet meer en ziet de eenheid/ gelijkheid van alle levende 
wezens."  
 
Je begint nu de ware nektar van het leven te proeven en misschien voel jij je al een 
echte Dalai Lama. Het geluksgevoel of bliss wat hiermee gepaard gaat geeft je zoveel 
voldoening, dat je graag in die gelukkige zijnstoestand wilt blijven. Daar waar andere 
mensen lopen te discusseren, omdat zij zelf nog in dualiteit verkeren, zie jij in dat die 
discussies niemand helpen en men zichzelf daarmee enkel verlaagt of er onrustig van 
wordt. Je begint in anderen het stadium te herkennen waar jij zelf ook in hebt gezeten 
en zal liever niet meer aan kinderachtige discussies willen deelnemen.  
 
Je hebt nu 3 stappen in het spiritueel stappen plan om aan te werken. De stap om de 
gedachten te overwinnen zou 3 tot 6 maanden kunnen duren terwijl ik had gezegd dat 
het gehele stappenplan in slechts 1 jaar gerealiseerd kan worden, we zijn dus al over de 
helft.  
 
Je hebt nu 3 krachtige stappen gekregen om uit het spiritueel stappenplan. Door het 
volgen van deze stappen zul je op sommige momenten de eenheid zien van alles en 
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iedereeen en kun je het geluksgevoel ervaren dat daarbij komt kijken. Toch kan het nog 
steeds voorkomen dat de geest jou (tijdelijk) naar beneden haalt. Maar wees gerust, we 
zijn er bijna, op naar stap 4. 
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Stap 4. De intelligentie 
 
 
Misschien had je voordat je dit boek las nog nooit gehoord dat er een verschil bestaat 
tussen de gedachten en je intelligentie. Toch bestaat er een wezenlijk verschil tussen 
beiden 'onzichtbare' stemmetjes zijn in je hoofd. Voordat je was begonnen met 
mediteren had je misschien nog niet eens door dat je gedachten los staan van wie je 
zelf bent.  
 
Denk maar eens terug aan een tijd dat je een beslissing moest maken waarover je 
moest nadenken. Hoe weet je nu of je nadenkt met je gedachten en hoe weet je dat je 
nadenkt met je intelligentie? Zoals gezegd zijn gedachten impulsief omdat ze direct een 
eerste oordeel vellen of je iets accepteerd, verwerpt, leuk vindt of niet. Gedachten 
vertelllen er verder geen verhaal bij maar laten enkel beelden of situaties zien waarbij jij 
de keus heb om wel of niet naar die beelden te kijken. Wanneer je tijd neemt om over je 
gedachten, situaties of beslissingen te gaan nadenken, door de verschillende mogelijke 
uitkomsten te analyseren, dan gebruik je jouw intelligentie. Dat betekend overigens nog 
niet dat de beslissingen, die jij na het weloverwogen analyseren, ook altijd goed zijn of 
niet. In het geval van zelfrealisatie heb ik gezegd dat het los komen van 
zinsbevredigende aktiviteiten dé manier is om de spirituele ziel te ervaren. De 
besluitvorming hoe je daartoe komt is een analyse van je intelligentie.  
 
Wanneer je het aanbevolen proces nu voor tenminste iets meer dan een half jaar hebt 
bewandeld, dan zul je zien dat het volgen van die regulerende principes steeds 
makkelijk wordt om langer vol te houden. Dit komt door de kracht die je ontleent uit het 
dagelijks (of met grote regelmaat) mediteren en het begrip van de derde stap, hoe uit je 
gedachten te stappen. De oefening om bewust bezig te zijn met het accepteren of 
verwerpen van je gedachten maken het dat jij jouw gedachten voor een groot deel onder 
controle hebt weten te krijgen. En toch zullen velen vroeg of laat wederom in 
zinsbevredigende activiteiten worden meegetrokken. Echter heb je nu ook het stadium 
bereikt dat je dat eigenlijk zelf niet meer wilt, zindsbevredigende aktiviteiten, omdat je 
hebt ervaren hoe fijn het voelt om vanuit het spiritueel bewustzijn te handelen. Alles gaat 
beter, je voelt je sterker, zelfverzekerder en het geluksgevoel dat blijvend is wordt 
steeds groter en is iets waaraan jij je aan begint te hechten.  
 
Wanneer je dan toch tot zinsbevredigende activiteiten wordt aangetrokken, dan zorgt dat 
ervoor dat je opnieuw onder dualiteit komt. Je voelt je dan weer onzeker en van een 
continue geluksgevoel is er geen sprake meer. Je gedachten worden opnieuw 
geactiveerd en zullen samen met jouw intelligentie tegen je gaan werken. Het ergste wat 
je dan kunt doen is jezelf verwijten te gaan maken of om negatief te zijn door jezelf te 
zeggen dat het proces onmogelijk is. Dat jij door die derde stap het al voor elkaar hebt 
gekregen om op een stabiele wijze naar het trancendentale niveau op te stijgen is er al 
eentje van hoog niveau.  
 
Wat is het dan toch dat het (nog) maar niet lijkt te lukken om voor altijd op dat hoger 
spiritueel niveau te blijven? Het is de intelligentie in combinatie met het vals ego dat je 
van tijd tot tijd weer beneden haalt. De reden dat het nog niet lukt om voor langere tijden 
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op het trancendentale platvorm te verblijven is omdat je de energie die je in het lichaam 
hebt opgespaard, nog niet goed weet te kanaliseren. Dat wil zeggen, de opgebouwde 
energie dient er op één of andere manier op een gecontroleerde wijze je lichaam te 
verlaten. Wanneer de druk echter te hoog wordt, dan kunnen je gedachten op hol gaan 
slaan en zal je intelligentie dan manieren gaan bedenken om die energie weer uit je 
lichaam te laten vloeien. Een leven lang was sex de manier om je snel te ontladen dus 
terug vallen in de sex activiteit lijkt een logische oplossing.  
 
Natuurlijk zeg ik niet dat je dat ook helemaal niet meer mag doen, het hebben van sex, 
het zijn immers regulerende principes en geen verboden. Echter de stap om van een 
leven van aktieve sex tot een leven van 100% celibatair te leiden is net als de stappen 
van die ronde stenen over het water voor velen net een stap te groot. Het is alsof je een 
steen over dat water overslaat, waardoor de kans groot is dat je in het water valt. Je 
intelligentie dien je te gebruiken om de eerst volgende stap te zien en dat is niet geheel 
'onthouding' maar het 'reguleren' van de sexuele activiteit!  
 
Nu je hebt geproefd hoe heerlijk het aanvoeld om spiritueel door het leven te gaan, 
willen velen vaak te snel naar geheel onthouding. Het gevolg is dat je de druk in de 
kookpan te ver laat oplopen totdat de deksel ervan af vliegt en al je spirituele energie 
ineens tot een minimum wordt terug gedreven. Wat er gebeurd is dat je intelligentie, die 
geactiveerd wordt door je gedachten tegen je begint te werken. En jouw eigen 
intelligentie kent jou het beste en weet precies de juiste smoesjes weet te verzinnen 
waarom jij nu even niet aan het beheersen van je eigen zintuigen hoeft te doen.  
 
Zodra de druk in de kookpan te hoog hebt laten oplopen en deze druk zich laat gelden 
ten tijden van de geaardheid hartstocht, dan zal je onderbewustzijn je handelingen 
overnemen en je meetrekken in materiële zinsbevredigin. Je onderbewustzijn zal dan 
voor jou de energie die je in het lichaam hebt opgespaard, gaan 'kanaliseren'. 
  
Wanneer dat gebeurd dan is meestal je ego gekrenkt en wanneer je (weer) van het 
trancendentale niveau bent 'afgevallen' dan lijkt er geen houden meer aan en komen 
velen van onder ons wederom tot onderstaande realisatie: 
 
"De levende wezens zijn overgeleverd hulpeloos te handelen onder leiding van de 3 
geaardheden der natuur" 
 
Alsof één keer vallen niet voldoende is gaat je intelligentie die is aangewakkerd door het 
vals ego aan de slag en zal jou door zijn slimheid gaan overtuigen dat het een 
onnatuurlijk proces is dat je volgt of zal zeggen dat het onnodig is om tegen je 
'natuurlijke instincten' in te gaan. Je kunt je maar beter laten gaan en het later weer 
opnieuw proberen, zal je intelligentie zeggen.  
 
Zo'n spirituele 'falldown' (neerval) kan werken alsof je van de trap valt. Het begint 
onschuldig, maar het gevolg is dat je net als bij het vallen van de trap, via de hoogste 
tree steeds verder naar beneden valt. Je kunt het vergelijken met het drinken van 
alcohol. Net wanneer jij je mischien had voorgesteld om 'slechts' één drankje te gaan 
nuttigen, zorgt de alcohol ervoor dat na dat ene drankje je onderscheidings vermogen 
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wordt aangetast. Wat er dan gebeuren kan is dat je daarna denkt van "oh, dat ene 
drankje heeft eigenlijk niet zo'n grote schade aangericht, ik kan er nog wel eentje 
nemen". Het gevolg is dat je uiteindelijk terug belandt in een dronken toestand waarbij al 
jouw goede voornemens teniet worden gedaan. Hoe heeft het zover kunnen komen?  
 
De reden is dat jij misschien wel sterk genoeg was om 'tijdelijk' over je zintuigen te 
regeren, (door de werkende zintuigen van zinsbevredigende activiteiten te weerhouden), 
het verlangen naar die zinsbevredigende activiteit had je daarmee nog niet overwonnen. 
Zoals gezegd is het spirituele pad een natuurlijk proces en het artificiëel weerhouden 
van je zintuigen van zinsbevrediging zonder het verlangen naar zinsbevrediging weg te 
nemen is de weg van instabiliteit waarbij je vroeg of laat keer op keer weer naar 
beneden valt.  
 
"Maar je had gezegd dat in de stappen 1 t/m 3 je er alles aan moest doen om zo goed 
als het kan de regulerende principes vol te houden!" Ja dat klopt, dat was de eerste stap 
om in te zien hoe sterk de zintuigen zijn. Wanneer je verder komt, dan dien je ook te 
beseffen dat het ineens opgeven van iets waar je nog plezier aan beleeft een te grote 
stap is net zoals die ronde steen op het water overslaan.  
 
Je kunt het ook zien als fietsen op volle vaart waarbij je enkel op de voorwielen een rem 
hebt zittten. Indien je ineens vanuit volle vaart de rem er volledig opzet, dan zul je met je 
fiets voorover over de kop slaan (is letterlijk bij mij als kind wel eens gebeurd). Wat je 
het beste kunt doen is gecontroleerd tot stilstand komen en dat doe je door de rem eerst 
voorzichtig in te zetten, daarbij te kijken of je nog meer kunt remmen of dat je de 
remmen weer een beetje moet laten vieren/ loslaten.  
 
In het begin van dit deel zelfrealistie, had ik het erover dat het voor sommigen goed is 
om dingen te doen terwijl het voor anderen beter is om bepaalde dingen te laten. 
Hiermee bedoelde ik niet dat sommige mensen altijd dingen moeten doen en anderen 
altijd dingen moeten laten. Het zijn de verschillende stadia van spiritueel bewustzijn 
waar men zich in bevind die bepalen wanneer het beter is iets te doen en wanneer het 
beter is om iets te laten.  
 
De intelligentie kunnen wij in onze dienst gebruiken door goed te analyseren hoe zo'n 
tijdelijke terugval bij ons werkt. Daarna kunnen wij zelf het tijdstip gaan bepalen wanneer 
de remmen moeten worden aangetrokken of dat het toch beter is om de remmen te 
laten vieren/ los te laten, tijdens het komen tot stilstand.  
 
De wetenschap der Zelfrealisatie is een subtiel proces dat je niet kunt immiteren. 
Ondanks dat de aktiviteiten voor iedereen kunnen verschillen, vanwege de mate waarin 
een persoon is geconditioneerd, is het proces voor een ieder wel gelijk. 
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Stap 5. Het vals ego 
 
 
We komen dichter bij de grond-oorzaak van onze activiteiten. Net zoals de intelligentie 
op een subtielere wijze opereert dan de geest/ onze gedachten, is het vals ego er één 
van de allerfijnste materiële substantie die er in dit proces beschreven wordt. Ego 
betekent identiteit en vals ego betekent dan ook, valse identiteit. De sterke illusie van 
dat deze 'tijdelijke' wereld heeft er voor gezorgd dat jij jouw identiteit aan het materiëel 
lichaam en aan deze wereld verbonden hebt. Het is daarom niet makkelijk het vals ego 
op te geven omdat jij jouw identiteit daaraan verbonden hebt. Echter wanneer het vals 
ego wordt gevoed dan wekt het de onderliggende (subtiele materiële) lagen zoals de 
geest en de intelligentie, die er dan vervolgens van alles aan zullen doen om jou te 
overtuigen dat het geen zin heeft om je met het beteugelen van de zintuigen bezig te 
houden.  
 
Maar wat is het dan dat het vals ego aanwakkert en daarmee de daaronder liggende 
lagen zoals intelligentie en de geest? Het is het verlangen dat (nog) in je zit om over de 
materiële wereld met de daarbij behorende zinsbevredigende activiteiten te genieten. 
Wanneer je echter de slinksheid van het vals ego begint te doorzien en daar op een 
juiste wijze weet te handelen, dan heb je hier de laatste stap die jou kan helpen om 
meester te zijn over je eigen zintuigen, een ‘swami’ zoals dat ook wel wordt genoemd. 
Je zult zien dat het niet enkel de controle is over de werkende zintuigen die je moet 
beheersen. Je zult uiteindelijk moeten komen tot het geheel opgeven van het verlangen 
om van materiële zinsbevredigende activiteiten te genieten. Dit is de laatste stap in dit 
proces voordat je aankomt bij de geestelijke ziel die achter de laag van het vals ego 
verborgen ligt.  
 
Logisch kun je de theorie misschien nu wel begrijpen en wellicht heb je inmiddels ook 
voldoende realisaties verkregen hoe fijn het voelt om op het trancendentale niveau te 
zijn. Echter van binnen zit nog dat diepgewortelde verlangen wat je in eerste instantie 
naar het materiële platvorm heeft gebracht en dat moet je nu zien te overwinnen. Hoe 
gaat dat in zijn werk? 
 
Hoewel je het voor elkaar hebt weten te krijgen om je 'tijdelijk' van zinsbevredigende 
activiteiten te onthouden, is het vervlangen dat diep ziet nog niet overwonnen. Zelf ben 
ik altijd erg gek op pizza geweest en wanneer ik van de één op de andere dag nooit 
meer pizza zou mogen eten, dan is de kans groot dat ik ernaar begin te verlangen en 
die verlangens activeren de gedachten doordat je teveel aan pizza's denk. Wat er dan 
gebeurd is dat de intelligentie zich zal doen gelden om jou te overtuigen dan het eten 
van pizza's okay is. Het ineens stoppen met eten van pizza’s is dus een te grote stap.  
 
Echter wanneer jij jezelf beloofd dat je niet meer iedere dag maar enkel in het weekend 
een pizza zal gaan eten, dan is het heel goed mogelijk om de geest de rest van de week 
gesust te houden. Zie het maar als een klein kind dat continue zeurt om snoepgoed 
terwijl er straks door moeder een complete maaltijd wordt geserveerd. Wanneer je geen 
aandacht geeft aan het kind dan zal het manieren gaan bedenken om toch zijn 
verlangen te bevredigen en daarmee dan een manier vinden zal om op 
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ongecontroleerde wijze snoep te eten. Dat kan bijvoorbeeld doordat het de toestemming 
van de vader zal vragen of misschien zal het kind die snoep wel gaan 'stelen' met als 
gevolg dat het kind een hele zak snoepgoed eet en de avondmaaltijd daarna niet meer 
zal kunnen opeten.  
 
Een slimme moeder zal het kind gaan sussen met de opmerking "Okay, 1 snoepje dan, 
maar je moet mij dan wel beloven geen snoep meer te eten tot na de avond maaltijd én 
je beloofd mij tevens dat je het avondeten helemaal zult opeten." Het kind stemt ermee 
in omdat ie nu toch dat snoepje krijgt en in de veronderstelling is dat wanneer hij de 
avondmaaltijd daarna ook nog opeet, hij daarna opnieuw een snoepje eten mag. Wat 
het kind echter nog niet weet is dat wanneer de avondmaaltijd helemaal is opgegeten, 
de buik vol zal zitten en dat hij door het goede voedsel een andere voldoening in het 
lichaam zal ervaren wat het verlangen naar snoepgoed weg zal nemen omdat hij zich 
verzadigd voelt. De moeder kent het proces want zij is al volwassen en heeft zich reeds 
gerealiseerd hoe dat process van voedsel eten werkt.  Op dezelfde als in dit voorbeeeld 
kunnen wij het verlangen naar zinsbevredigende activiteiten bedwingen door regulering.  
 
Het is zaak om buiten het blijvend observeren van de geest ook de intelligente te blijven 
te gebruiken om na te gaan wat de eerst volgende (minst pijnloze) stap is die je stabiel 
kunt zetten op het spirituele pad. Je dient je intelligentie te gebruiken om n ate gaan 
waar het verlangen vandaan komt dat over de materiële natuur of die bepaalde 
zinsbevredigende activiteit te gaan genieten? Laten we een korte test doen voor een 
ieder die misschien van pizza's houdt. 
 
Wanneer Je Denkt aan Pizza's,  en dan  een echte Italiaanse Pizza uit een Steenoven,  
je weet wel,  met die Lekkere Krokante Bodem en Vers Gesmolten Kaas  welke in 
slierten uit elkaar getrokken wordt zodra je  een Groot Stuk Pizza  afsnijd. Misschien kun 
jij een Voorstelling Maken van de Smaak van de Allerlekkerste Pizza  die Jij ooit  
Gegeten  hebt.  Het Water van je Mond  Begint langzaam af te scheiden wanneer  Je 
Denkt  aan  jouw Lievelings Pizza,  Met al jouw Favoriete Ingrediënten,  Precies  zoals 
Jij hem  Lekker Vindt!  
 
Wanneer je nu daadwerkelijk ineens wilt gaan genieten van een echte pizza, dan is dit 
een voorbeeld hoe het verlangen naar jouw lievelings pizza wordt aangewakkerd. En dit 
waren slechts woorden geschreven in een boek die als externe stimuli jouw verlangens 
beïnvloeden. Misschien is dit wel een overduidelijk voorbeeld, omdat ik het er openlijk 
over heb gehad. Je bewustzijn wordt echter op dezelfde manier dagelijks beïnvloed door 
1001 verschillende dingen, of deze nu bewust gebeuren of onbewust.  
 
Om spiritueel vooruit te komen wordt er daarom aangeraden om zo veel als mogelijk 
externe invloeden te gaan minimaliseren. Dat kun je doen door te gaan verhuizen vanuit 
de stad naar het plattenland, of door in een spirituele gemeenschap te gaan wonen. 
Maar ook de televisie eens een dagje uit laten of de websites bezoeken waarbij er geen 
onverwachte sexuele reclames worden aangeboden.  
 
Zolang je in een omgeving verkeert waarbij de invloeden van buitenaf groot zijn, 
dan zullen die invloeden vroeg of laat je activiteiten beïnvloeden!  
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Dit is iets waar je van bewust moet zijn! Dit is ook iets waar de samenzweerders goed 
van op de hoogte zijn en ons daarom bewust met sex in videoclips, reclame, televisie 
en/ of billboards mee overladen. Die overmatige drang naar sexuele activiteiten komt 
ook ergens vandaan, ergens van buiten onszelf.  
 
Misschien had je het zelf nog niet door en daarom zeg ik het je nu. Indien je wilt groeien 
op het spirituele pad dan dien je bewust externe invloeden welke jou negatief 
beïnvloeden tot een minimum beperken of geheel weg te nemen. Zeker wanneer je 
erachter komt dat je in kringetjes aan het ronddraaien bent en steeds weer in een zelfde 
valkuil lijkt te vallen. Kun je er niet in één keer vanaf komen (van een bepaalde activiteit 
die jouw spirituele vooruitgang lijkt te verhinderen), kijk dan naar de eerste volgende 
kleine stap welke je wel kunt overwinnen door bijvoorbeeld een bepaalde externe stimilu 
uit jouw omgeving weg te nemen. En mocht je daarna alsnog de spirituele trap afvallen, 
vergeef jezelf dan in eerste instantie en kijk wat je er aan kunt doen om in ieder geval 
niet meer die hele trap af te vallen maar slechts tot hooguit de helft van die trap (waarbij 
je het verlangen vast kunt houden om snel weer die spirituele trap verder te beklimmen). 
 
Misschien zul je wel nooit helemaal ophouden met het eten van pizza's, maar dat zou 
ook niet het doel moeten zijn die jij nu voor ogen hebt. Indien je nog niet zover bent om 
(materiële) zinsbevredigende activiteiten op te geven, dan is het ineens opgeven voor 
jou een stap te groot en het verlangen om te grote stappen te zetten is er één van het 
vals ego. Misschien vindt je van jezelf dat je het moet kunnen omdat je van de vruchten 
van de onthouding van zinsbevrediging wilt gaan genieten. Je moet echter ook eerlijk 
zijn tegenover jezelf en erkennen dat die stap voor de meesten er eigenlijk één te groot 
is. Dat kan je vals ego een knauw geven omdat je theoretisch alles goed begrijpt en je 
staat achter de filosofie. Wat je nog niet helemaal begrepen hebt wannneer je zo denkt 
is om de mate te accepteren van de conditionereing die jij hebt opgelopen.  
 
Indien jij in een omgeving woont of door bepaalde activiteiten die jij verricht teveel 
(negatief) wordt beïnvloed, dan zal het bijna onmogelijk blijken om tot die laatste stap, 
het opgeven van het verlangen naar zinsbevrediging te komen. Wees daar eerlijk in 
tegenover jezelf en reken het jezelf ook niet teveel aan. De spirituele ziel is van nature 
zuiver en het ware ego heeft geen materiëel verlangen maar een spiritueel verlangen. 
Indien jij je levenssituatie op dit moment nog niet zo kunt aanpassen om al die externe 
invloeden weg te nemen, verwacht dan ook niet dat je tot die allerhoogste realisatie 
komt.  
 
Wanneer je er echt genoeg van hebt om vroeg of laat terug te vallen in materiële 
zinsbevrediging, dan ben je er klaar voor om te gaan verhuizen of om toch die externe 
invloeden, wat ook als voorbeeld het bezoeken van bepaalde vrienden kan zijn, weg te 
nemen of op te geven. Het is de kunst om in het spiritueel leven steeds de eerst 
volgende stap te herkennen welke je ‘makkelijk’ kunt zetten om van daaruit op een 
stabiele basis gestaag te groeien.  
 
Indien je nog verlangens bij jezelf herkend dan zul je er vroeg of laat aan moeten 
toegeven. Het is beter dat het dan gebeurd wanneer jij dat bepaald in plaats van dat je 
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de druk van die kookpan te ver hebt laten oplopen, tot het moment komt dat je 
intelligentie, aangewakkerd door de geest en het vals ego tegen jou gaan werken door 
de controle over je zintuigen over te nemen en zo voor jou die druk van die kookpan af 
gaan halen. Indien je het niet zover laat komen, dan zul je het moment gaan herkennen 
dat het lichaam de zinsbevrediging begint te dicteren. Wanneer je leert om dat moment 
bij jezelf te herkennen en op tijd, dan is er nog een manier om in controle blijven over je 
eigen handelen. 
 
Een zinsbevredigende activiteit kun je spiritualisereen doordat jij zelf het moment kiest 
om daarmee bezig te zijn wanneer je de noodzaak inziet dat je het echt niet meer tegen 
kunt houden. Wat er dan gebeurd is dat buiten de tijd dat je met zinsbevrediging bezig 
bent, je daarvoor en daarna geen of minder zelfverwijten gaat maken omdat je de 
'noodzaak' hebt ingezien om de druk van die ketel af te halen wanneer je er niet in was 
geslaagd om je gedachten te kalmeren. 
 
Indien je te lang wacht met zinsbevrediging dan zullen je zinnen jouw handelingen 
overnemen waarbij je het slachtoffer gaat voelen van het niet in controle zijn over je 
eigen handelingen. Wanneer dat gebeurd dan zulllen de geest en intelligentie jou 
helemaal gaan tegenwerken en je niet slechts één of een paar treden naar beneden 
laten vallen, maar die hele trap weer volledig afdonderd.  
 
Dit is het principe van ‘gereguleerde zinsbevrediging’.  
 
Wanneer je niet stabiel en gestaag groeid op het spirituele pad dan is het vaak je vals 
ego die op een platvorm wilt zijn waar jij nog niet klaar voor bent. Het is daarom 
belangrijk om de mate van beïnvloeding of conditionering, die je nu nog hebt opgelopen 
te herkennen en te erkennen. Vanuit dit punt van te groeien. Misschien had je er zo nog 
niet eerder over nagedacht maar je zult zien dat de activiteiten van zinsbevrediging 
ineens worden getransformeerd doordat jij nu zelf de controle hebt terug genomen. In 
principe wanneer je dit goed begrijpt en goed toe kan passen, ben je in wezen al 
meester over je eigen zintuigen, die swami waarover ik het over heb gehad. Dit omdat je 
nu je leven weer in eigen hand neemt en geen afspraken hoeft af te zeggen omdat je 
motivatie niveau is weggevaagd doordat je in zinsbevredigingde activiteiten werd 
meegetrokken op momenten dat het jou eigenlijk niet uitkwam.  
 
Nu ben jij weer degene die de zinsbevredigende activiteiten kan gaan coördineren. 
Meester van de zinstuigen hoeft dus niet enkel het ontkennen van de zintuigen en 
verlangens te zijn, maar dat je te allen tijde zelf bepaald of, hoeveel en wanneeer jij die 
toepast. De ware falldown op het spirituele pad hoeft dus nog niet eens het bevredigen 
van je materiële zintuigen te zijn omdat je er soms niet eens iets ‘bewust’ aan kunt doen 
wanneer je beïnvloed bent van buiten af. Indien je gaat beginnen met het maken van 
zelfverwijt doordat je ego jou verteld op welk hoger stadium je nu eigenlijk zou moeten 
zitten, dan worden de gedachten/ de geest geactiveerd die dan samen met je 
intelligentie tegen jou gaan werken.  
 
Daar staat tegen over dat je ook tijdens 'gereguleerde' zinsbevrediging, jouw spiritueeel 
bewustzijn tot op zekere hoogte kunt vasthouden, zolang je maar niet opnieuw in je 



 48 

gedachten gaat zitten. Daarom is het goed om net zoals je hebt geleerd in stap 3, het 
overwinnen van je geest om wat er ook gebeurd niet te oordelen. Het oordelen doe je 
namelijk met je materiële gedachten waar we nu juist uit willen stappen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

Stap 6. Brahman, de verlichte staat van bewustzijn 
 
 
Wanneer wij erin slagen om de dictaties van het materiëel lichaam te bedwingen 
waaronder de geest, de intelligentie en de verlangens van het vals ego, dan komen wij 
aan op het punt waar het proces ons in éérste instantie om begonnen was. Ondanks dat 
de ziel zich in het materiëel lichaam bevindt, en volgens de geschriften bevindt zij zich in 
het hart, kunnen we er in slagen om door al die materiële lagen heen te prikken wanneer 
we het beschreven proces met succes bewandelen.  
 
Brahman is een stadium dat zich kenmerkt door de afwezigheid van dualiteit. Je klaagt 
niet en ziet alles en iedereen met een gelijk gestemde blik. Ondanks dat je een 
geestelijke rust ervaart kunnen jouw gedachten zich toch met een razende snelheid 
laten gelden. Het verschil is enkel dat die gedachten zich nu in razende snelheid laten 
gelden in dienst van jou in plaats dat jij in dienst van die gedachten wordt gesteld, jij 
hebt nu de controle.  
 
Je hebt nu toegang tot een bron van alle kennis die zich eigenlijk slechts een stap van 
jou vandaan bevindt. Het was er altijd al, enkel ben jij het die steeds wegloopt door op te 
gaan in materiële zaken. Wanneer je een vraag stelt (in jezelf) dan zul je merken dat 
vaak het antwoord al naar voren komt zodra je slechts bewust begint te worden van de 
vraag zelf. Je bevindt je in een soort van trance hoewel je absoluut niet van de wereld 
bent in tegendeel. Je bent nu 100% present of alert in het hier en nu en je ziet hoe snel 
andere mensen continue lopen te dwalen in hun gedachten. Je ziet ook hoe andere 
mensen zichzelf in de materiële wereld houden door in dualiteit te blijven doordat men 
continue aan het oordelen is over wat nu goed of slecht is of waar men een vookeur 
voor heeft of afkeer.  
 
Je controle over situaties is met wel 100% toegenomen en je voelt je gelukkig en 
zelfverzekerd. In deze gelukkige zijnstoestand zul je altijd willen blijven en mochten er 
nog problemen zijn in de wereld, dan gelden die in zeer mindere mate voor jou.  
 
De enige uitdaging van deze Brahman realisatie is dat deze realisatie er er één is zo 
subtiel, dat slechts het bewust analyseren dat je er eindelijk bent, voldoende is om jou 
opnieuw naar het materiëel platvorm te doen afdwalen. Dat komt omdat je bij het 
analyseren van je eigen zijnstoestand je materiële intelligentie gebruikt (aangewakkerd 
door het vals ego) welke op zijn beurt ook de geest aktiveer waardoor je weer naar 
beneden komt naar het materiëel platvorm. Het had bij mij wel even geduurd voordat ik 
doorhad dat ik moest stoppen om mijn zijnstoestand zodra ik op dat punt was 
aangekomen te analyseren.  
 
Het is ‘t zelfde principe als waarom we met onze gedachten of onze intelligentie het 
Brahman platvorm nooit kunnen begrijpen. Wat ik had verteld over de geest geldt ook 
voor de materiële intelligentie. De intelligentie is gemaakt van een subtiele materiële 
substantie/ energie welke nooit kan mixen met de spirituele ziel welke bestaat uit 
spirituele energie. Dit is ook waarom wij nooit onze materiële intelligentie kunnen 
gebruiken om de spirituele ziel te begrijpen. We kunnen hooguit tot de conclusive komen 
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dat we we de ziel nooit kunnen begrijpen met de materiële intelligentie en dat wij 
daarom het speculeren over de ziel door gebruik te maken van de materiële intelligentie 
dienen op te geven.  
 
Wel kunnen wij de intelligentie gebruiken om het proces te begrijpen welke moet gaan 
leiden naar het realiseren van de spirituele ziel. Kennis over de ziel die wordt dan 
vanzelf geopenbaard zodra je het brahman platvorm bereikt. En heb je eenmaaal dat 
platvorm bereikt dan kan het nog steeds voorkomen dat je van het spirituele platvorm af 
gaat en dat kan door verschillende oorzaken. Met oefening echter kun jij er steeds 
langer in blijven en wanneer je alle te volgen stappen je eigen hebt gemaakt, dan maak 
jij je daar uiteindelijk ook minder druk om het tijdelijk verlaten van het spiritueel platform .  
 
Het kan als voorbeeld zo zijn dat je wegens (familie) verplichtingen met mensen om 
moet gaan die in dualiteit leven. De kans is groot dat zij jou wel even van het spirituele 
platvorm afhalen wanneer men een soort verbale boxwedstrijd met jou begint. Maar ook 
de continue beïnvloeding van deze materiële wereld door externe stimilu zal het van tijd 
tot tijd zowat onmogelijk maken om jou in die zijnstoestand te houden. Maar maak je niet 
druk, wanneer je dit spiritueel stappen plan helemaal onder de knie weet te krijgen dan 
weet je hoe en wanneer jij jezelf weer snel terug op dat spiritueel platvorm kan plaatsen.  
 
Bedenk hierbij wel op dat het soms nodig kan zijn om voor even terug te gaan naar de 
stap voor geheel onthouding en dat is de stap van 'gereguleerde zinsbevrediging'. 
Oefening baart kunst zou ik zeggen, vooral doorgaan het wordt steeds makkelijker.  
 
Ook belangrijk te weten is de voorwaarde om op dat platvorm te blijven. Het is niet zo 
dat je net als bij het overwinnen van de geest een punt bereikt van waaruit je nooit meer 
terug kunt vallen op het materiëel platvorm. Zie het als zo'n ventilator die je veel ziet 
hangen op de plafonds in warme landen. Deze ventilator draait en geeft aangename 
verkoeling zolang je de invoer van stroom maar blijft toedienen. Zet je de 
stroomvoorziening uit dan zal die ventilator (langzaam aan) gaan stoppen met draaien.  
 
Op dezelfde manier is het bij het Brahman platvorm. Je zult te allen tijde goed moeten 
opletten dat je niet negatief beïnvloed wordt door (materiële) invloeden van buiten jezelf 
en je dient met grote regelmaat of dagelijkse je meditatie zo goed als het kan te blijven 
volhouden. Wanneer je dat niet doet dan is de kans groot dat je weer terug zakt naar het 
materiële platvorm. Echter wanneer je dit proces al zo vaak hebt herhaald dat je de 
valkuilen kent én je weet hoe je vandaar weer snel terug kunt keren, dan zal zelfs zo'n 
zogenaamde tijdelijk falldown jou niet meer raken, omdat je weet dat het slechts externe 
invloeden zijn waardoor je bent beïnvloed. 
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De resultaten 
 
 
Wanneer je buiten het doorlezen van dit deel Zelfrealisatie er ook werk van hebt 
gemaakt om de  
oefeningen uit te voeren, dan heb je gerealiseerde kennis erbij gekregen. Ondanks dat 
veel mensen in de veronderstelling zijn dat zij zich goed kunnen beheersen, zie je nu 
door profondervindelijk onderzoek dat de stellingen zoals die in het begin zijn 
opgeschreven kloppen. We zijn overgeleverd aan de dictaties van onze zintuigen totdat 
wij er serieus werk van maken om de controle over ons eigen handelen terug te eissen.  
 
Wanneer wij niet in staat zijn om onze zintuigen te beheersen, dan zullen onze zintuigen 
vroeg of laat onze emoties activeren. Boos worden is hier een goed voorbeeld van. 
Normaal willen wij nooit boos worden tegen de mensen waar wij van houden en toch 
gebeurd het van tijd tot tijd. En wanneer we boos zijn dan doen of zeggen wij dingen 
waar we later spijt van krijgen. Zoveel relaties en vriendschappen zijn er in de wereld 
kapot gegaan door slechts momenten van verstandsverbijstering. "Oh, hoe kon ik dat nu 
hebben gedaan of gezegd, ik was voor even mijzelf niet", is een welbekende uitspraak. 
Helaas zijn gesproken woorden of daden eenmaal gezegd of gedaan onomkeerbaar 
met weer alle gevolgen van dien. Dit gebeurd zelfs bij personen waar wij eigenlijk het 
meest van houden.  
 
De oorzaak dat jij je voor even jezelf niet was, komt doordat jij (nog) geen totale controle 
hebt over jouw zintuigen en de daaruit geactiveerde emoties. Misschien niet 
opgeschreven in de stellingen maar wel in de Gita vermeld is dat wij ons best moeten 
doen om onze de lagere emoties in bedwang te houden. Lust, woede en hebzucht zijn 
die lagere emoties die wij moeten (leren) beheersen omdat die emoties anders ons 
zullen gaan beheersen en daarmee de ziel omlaag trekken.  
 
Laten we het stappenplan er nog eens bij halen en kijken wat we daarvan hebben 
geleerd. 
 
 
Stap 1, De regulerende principes geven de volgende inzichten: 
 
- Jouw levens-energie wordt verhoogd waardoor inspiratie, kennis, scherpte van inzicht 
en intelligentie zich doen gelden.   
 
- Het tweede inzicht is dat je ontdekt hoe moeilijk het kan zijn om die regulerende 
principes bewust te volgen. Let daarbij ook goed op hoe jouw gedachten tekeer kunnen 
gaan omdat het in eerste instantie op een ‘onnatuurlijk’ process zal lijken om dit process 
te volgen. 
 
 
Stap 2, Door het beoefenen van de verschillende meditatie technieken zul je het verschil 
gaan inzien tussen je-’zelf’ en die onstuimige gedachten van je die altijd om aandacht 
vragen. 
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Het inzicht wat bij deze stap verkregen wordt is die van stelling 3: 
 
"Omdat de ziel gebonden zit in een materiëel lichaam is het voortdurend in gevecht met 
de 6 zintuigen waar de geest (de gedachten) er één van is.". 
 
 
Stap 3, Door het beoefenen van opdrachten uit stap 3 kom je het volgende begrip en 
realisaties: 
 
- Het overwinnen van je eigen gedachten is dus niet het vermoorden van je geest maar 
het terug in eigen controle nemen van je gedachten, in plaats van dat je gedachten de 
controle over jou uitoefenen. 
 
- Wanneer je de verschillende technieken om de gedachten te overwinnen of 
bedwongen je eigen hebt gemaakt, dank om je tot de volgende realisatie van stelling 3: 
 
"De geest is zowel de vriend van het levend wezen als de ergste vijand voor diegeen die 
de geest nog niet overwonnen heeft. Voor wie de geest heeft overwonnen is de 
superziel al bereikt. Hij klaagt niet meer en ziet de eenheid/ gelijkheid van alle levende 
wezens."  
 
 
Stap 4, Door een goed begrip te hebben van hoe de intelligentie functioneert kun je hem 
in plaats dat je intelligentie tegen je werkt, je intelligentie voor je laten werken. Hierdoor 
kun jij de controle terug nemen over je eigen activiteiten, zelfs na een zogenaamde 'fall 
down' (neerval).  
 
Met je intelligentie  dien jij jezelf te analyzeren en te observeren wat er precies gebeurd. 
Wanneer jij jezelf kunt zien als de observeerder van je lichaam, dan kun jij zien dat 
hoewel je lichaam continue veranderd, jijzelf één en de zelfde persoon blijft. Ook laat jij 
je niet meer van de wijs/ in de war brengen, zelfs niet door regulerende zinsbevrediging 
omdat je ziet dat regulerende zinsbevrediging de tussenstap is die komt voor geheel 
onthouding, vanwaar je op een meer stabiele wijze verder kunt groeien.  
 
Door een goed begrip te hebben van 4 en jij jouw intelligentie voor je kunt laten werken, 
dan kom je tot de realisatie van stelling 2: 
 
“Zoals de spirituele ziel in het lichaam van kinderjaren overgaat naar volwassenheid en 
ouderdom, zo gaat de ziel bij de dood naar een ander lichaam over. De 
zelfverwerkelijkte ziel laat zich door al die veranderingen niet van de wijs brengen en 
blijft gelijkmoedig in al die omstandigheden.”  
 
 
Stap 5, Het vals ego wordt geactiveerd door stimuli van buiten onszelf en is 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van onze verlangens. Wanneer je tot dit inzicht 
komt, dan kun je onderzoeken wat de invloeden zijn waardoor jij bent beinvloed om 
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vervolgens deze externe invloeden te minimaliseren of hen uiteindelijk volledig weg te 
nemen. 
 
De ware neerval van het spirituele pad hoeft nog niet eens te betekenen dat jij jouw 
materiële zintuigen gebruikt, omdat je er soms bewust niet eens iets aan kunt doen 
wanneer jij bent beïnvloed door invloeden buiten jezelf. Wanneer jij jezelf verwijten gaat 
maken, omdat je vals ego je verteld op welk hoger platform je wel niet dient te wezen, 
dan worden de gedachten geactiveerd welke dan samen met je intelligentie tegen je 
gaan beginnen te werken. 
 
Door een goed begrip te hebben van stap 5 kom je tot de realisatie van stelling 4:  
 
“De levende wezens zijn overgeleverd hulpeloos te handelen onder leiding van de 3 
geaardheden der natuur en alle handelingen welke betrekking hebben op het 
ontwikkelen van een nieuw materiëel lichaam wordt vruchtdragende aktiviteit of karma 
genoemd.” 
 
 
Stap 6, Wanneer je het Brahman niveau hebt bereikt dan ben je letterlijk je materiëel 
lichaam ontstegen en ervaar je de directe invloed van je eigenlijke zelf, de ziel. Omdat 
de ziel spiritueel is kun je hem niet zien met het blote oog. Je zult de aanwezigheid 
voornamelijk door indirecte perceptie kunnen waarnemen. Je voelt je daar gelukkig bent 
gelijkmoedig in geluk en verdriet en hebt toegang tot alle (spirituele) kennis.  
 
- De stelling die hier gerealiseerd wordt is die van stelling 1.  
 
"De Bhagavad Gita zegt dat wij niet het lichaam zijn maar een spirituele ziel. We zijn 
nooit geboren maar zijn eeuwige levende wezens en eenmaal zijnde zullen wij altijd 
blijven bestaan. Geen wapen kan de ziel ooit doden, de ziel kan niet verdronken worden 
in water, niet verbrand worden door vuur en ook niet gedroogd door de wind. Het 
kenmerk van de ziel is dat ie ‘sat’, ‘cit’ en ‘ananda' is, oftewel, eeuwig, vol kennis en 
gelukzaligheid."  
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Frequenties van levensenergie 
 
 
Zowel het materiëel lichaam als de ziel worden aangeduid als energiën, waarbij het 
lichaam als lagere materiële energie wordt beschreven en de ziel als de hogere 
spirituele engergie. Wat er eigenlijk gebeurd wanneer je het stappenplan volgt is dat jij 
jouw levensfrequentie van de lagere levenfrequentie energie weer naar de hogere 
levensfreqentie brengt.  
Kenmerken van gemoedstoestanden die tot de lagere energie behoren zijn: 
- Angst, onzekerheid 
- onrust,  
- verstoken van kennis  
- en dualiteit.  
 
Wanneer jij erin slaagt je in de hogere levensfrequentie te bevinden dan worden de 
gemoedstoestanden gekenmerkt door: 
- Rust 
- Kennis  
- Zelfverzekerdheid  
- En éénheid 
 
Dit zijn goede toets stadia om bij jezelf na te gaan hoe het nu met je gaat. Voel jij je 
onzeker of zit jij met angst over de toekomst dan bevindt jij je dus in die lagere 
levensfrequentie. Het beste wat je dan kan doen om die angst en onzekerheid te 
overwinnen is slechts de frequentie van jouw levenenergie naar een hoger platvorm te 
brengen. Wanneer dat gebeurd en je slaagt daarin doormiddel van het onder controle 
krijgen van je zintuigen, dan kom je in directe verbinding met het kennis veld (Brahman) 
welke jou de antwoorden zullen geven welke jouw zullen helpen om uit bepaalde 
situaties te komen.  
 
Helaas weten veel mensen dit (nog) niet en gebruikt men hun materiële gedachten en 
materiële intelligentie om de problemen mee op te lossen. David Icke geeft vaak het 
voorbeeld aan van verschillende televisie zenders. Indien jij de televisie afstemd op een 
bepaalde frequentie dan krijg je ook een bepaald televisie kanaal te zien. Wanneer je 
de frequentie veranderd dan kom je op een andere zender terrecht. Zo is het ook met 
het mensenlijk lichaam. Bevinden wij ons in de lagere levensfrequentie, dan zullen 
angst, onrust, onzekerheid, dualiteit en verstoken van kennis ons ongelukkig maken. 
Indien wij erin slagen om af te stemmen op de hogere levensfrequentie, dan komen 
rust, zelfverzekerdheid, kennis en in alles de eenheid en gelijkheid zien naar boven 
welke jou gelukkig maken. 
 
Zelfrealisatie is het proces waarbij jij jouw bewustzijn/ levensfrequentie op een 
gecontroleerde manier verhoogd. Dit kun je niet theoretisch begrijpen maar dient door 
proefondervinderlijk onderzoek zelf ervaren te worden. De zintuigen die eerder tegen jou 
werkten kunnen nu in dienst worden gesteld om bewust naar dat bewustzijn toe te 
groeien. Dit kan nooit begrepen worden door te speculeren met je gedachten of zelfs 
door gebruik te maken van de intelligentie zelf. Zoals je hebt ervaren is de materiële 
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intelligentie van een materïele substantie welke zich net als in het voorbeeld met die 
televisie zenders   nooit de spirituele substantie van die hoger gelegen frequentie zal 
begrijpen. Het hoogst haalbare dat je met de materiële intelligentie kunt begrijpen is dat 
je deze materiële intelligentie nooit zal kunnen gebruiken om de spirituele ziel te 
begrijpen.  
 
Dit is dan ook waarom ik in het begin het belang van het vinden van je spiritueel leeraar 
in je eigen hart te vinden zo sterk benadrukte. Alle externe leraren en geschriften in de 
wereld zouden je uiteindelijk moeten helpen om te komen op het punt dat jij de spirituele 
wetenschap nooit theoretisch zult kunnen begrijpen. Wanneer jij je echter helemaal 
overgeeft aan het proces en daarmee zowel de geest, de intelligentie en het vals ego 
kunt loslaten, dan kom je op het Brahman niveau terrecht vanwaar alle kennis zich 
vanzelf aan jou openbaard.  
 
Wie dit allemaal zo heeft gecreëerd moet wel heel erg slim zijn. Een proces dat je niet 
kunt immiteren en welke je enkel door oprecht te zijn met doorzettingsvermogen kunt 
gaan halen. Maar goed, uit eigen ervaring kan ik jullie zeggen dat dit een perfecte 
oplossing is voor alle problemen die wij nu in de wereld zien. Een wereld die gekenmerkt 
wordt door gescheidenheid in plaats van eenheid. Een wereld die voornamelijk 
geregeerd wordt door angst in plaats van zelfverzekerdheid. Een wereld waar nog teveel 
mensen ongelukkig zijn in plaats van gelukkig met elkaar. Wanneer wij nu al voor 
decenia of al voor honderden jaren zo in verdeeldheid leven met elkaar, dan kun je 
misschien tenminste afvragen of we niet enkel de poppetjes van die overheiden moeten 
blijven veranderen of we het algemene systeem zoals we dat nu al voor een hele lange 
tijd hebben gekend, moeten veranderen.  
 
21-12-2012 was de Maya kalender gestopt en er waren mensen bang dat het einde van 
de wereld daarmee zou worden ingeluid. In de spirituele kringen wordt gezegd dat het 't 
begin is van het einde van de wereld zoals wij die nu kennen. Wat er gebeurd en dat 
hoor je van veel verschillende spirituele bronnen is dat per die datum een verandering 
heeft plaats gevonden in de frequentie van de aarde welke nu snel aan het stijgen is. Uit 
eigen ervaring kan ik met jullie delen dat inderdaad na zowat 20 jaar van aanmodderen, 
mijn spirituele doorbraken sinds die datum door het dak geschoten zijn naar ongekende 
hoogte. Je kunt het bijna letterlijk voelen, zelfs met je materiële zinstuigen indien je je er 
bewust op afstemd.  
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Einde verhaal 
 
Doormiddel van dit manuscript hoop ik een steentje bij te dragen aan de spirituele 
verlichting van mijn medemens. Ik wens iedereen veel liefde en voorspoed toe.  
 
Laat me nu eindigen met een laatste zin van inspiratie. In een wereld waar wij worden 
overspoeld met 1001 regels en wetten, denk ik dat er maar één wet de belangrijkste is 
van allemaal. Wat mij betreft gooien wij al die 1001 wetten aan de kant en houden wij 
ons aan één spirtituele wet en die luidt: 
 
 
"Dat we alle mensen en levende wezens met respect behandelen en ons dusdanig 
gedragen dat niemand aanstoot neemt van wat je zegt of wat je doet en laat een ieder 
vrij om zichzelf te ontwikkelen vanuit het niveau of platform vanwaar men zelf op dat 
moment staat". 
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Nawoord 
 
 
Zelfrealisatie heb ik in slechts 9 dagen op papier gekregen. Hoe heb ik dat voor elkaar 
gekregen? Nou ten eerste had ik vakantie en zit nu nog in Mayapur India terwijl ik deze 
laatste zinnen opschrijf. Het is echter niet zo dat ik de hele dag achter mijn computer 
heb gezeten omdat indien je gaat 'denken' het allemaal nog veel langer duren kan.  
 
Nee, net zoals ik heb beschreven heb ik mijn levensfrequentie verhoogd door excessief 
te gaan mediteren. In mijn vakantie heb ik per dag 64 rondjes van 108 mantras 
opgezegd waar ik in totaal per dag zo'n 7 uur mee bezig ben geweest. Daarna ben ik 
slechts 2 to 3 uur per dag gaan schrijven. Maar zoals gezegd wanneer je in dat 
verhoogde bewustzijn verkeerd dan wordt alle kennis vanzelf geopenbaard.  
 
Toen ik begon met schrijven had ik zelfs voor 1 dag een 'writers block' omdat ik niet wist 
wat en hoe ik alles op zou schrijven. Dat er een stappenplan zou volgen, op dat idee 
kwam ik pas toen ik al 2 dagen bezig was met schrijven. Ook heb ik zelfs niet eens een 
Bhagavad Gita opengeslagen of een willekeurig ander boek. Soms wist ik de volgende 
dag niet meer wat ik had opgeschreven maar ging wel positief uit mijn dak wanneer ik 
mijn eigen woorden terug las, de volgende dag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


