
 
 
Het traject van Ontwaken 
 
De verschillende voorgestelde trajecten leiden alle naar hetzelfde doel: de Spirituele 
Bevrijding. 
De verschillen tussen de verschillende trajecten liggen enerzijds op de psychologische factor 
waar de focus op gelegd wordt gedurende het traject, en anderzijds het moment dat we op 
het traject op zoek gaan naar het Zelf. De ontdekking van het Zelf binnen het menselijk 
bewustzijn is cruciaal en noodzakelijk op het traject, immers het vormt de enige sleutel naar 
Spirituele Bevrijding. 
 
Bij het traject van Opgroeien ligt de focus op de psychologische ruimtes die ieder persoon 
onbewust met zich meedraagt. De invulling van die ruimtes gebruiken we om een spirituele 
ontwikkeling opgang te brengen. Het moment dat het Zelf in de picture komt is in de laatste 
fase van het traject. 
 
Bij het traject van Openstaan ligt de focus op de verschillende belevingswerkelijkheden. De 
introductie van de term werkelijkheidsbeleving impliceert dat een werkelijkheid zoals ieder 
persoon die beleeft in wezen een individueel persoonlijke en unieke beleving is. Eenieder 
beleeft dus zijn eigen werkelijkheid en die werkelijkheid is slechts een mentale afspiegeling 
van de fysieke natuurkundige werkelijkheid.  
Het moment dat het Zelf opgezocht wordt in het traject van Openstaan is halverwege het 
traject. 
 
Bij het traject van Ontwaken ligt de focus op de zogenaamde belevingspositie. Dat is de 
perceptiepositie van waaruit de individuele werkelijkheid beleefd wordt. Al in een vroeg 
stadium van dit traject zullen we het Zelf opzoeken. Dat is dus een wezenlijk verschil met de 
overige trajecten. Is het Zelf eenmaal in het vizier, dan verlaten we de ik-positie en duiken 
we vervolgens in die Zelfstaat en nemen er de Zelfpositie in. Dit op geleide van de adviezen 
en instructies van de spiritueel coach. We zullen de realiteit beleven vanuit de Zelfpositie. 
Die beleving is van een geheel andere orde dan de beleving vanuit de overige twee posities: 
de fysieke ‘ik’-positie en de mentale ‘eigen-ik’ positie (Lees: het ego-positie). 
 
We starten het traject in de positie die vrijwel iedereen, psychologisch gezien, inneemt, 
namelijk de mentale ‘eigen-ik’ positie. Dit is een bij uitstek individualistische, egoisch-
rationele positie genaamd down-to-earth. Dit is onze startpositie.  
We gaan op basis van de instructies van de spirituele coach het Zelf blootleggen binnen onze 
eigen-ik. Het Zelf is louter voelbaar en kent geen visueel beeld. Dat is lastig aangezien de 
moderne mens sterk visueel gericht is in zijn percepties. Het gevoelswezen is daarbij sterk 
naar de achtergrond verdrongen. We zullen daarom een inhaalslag moeten maken zodat het 
gevoelswezen in gelijke tred loopt met de cognitieve denkwezen. De een kan dit makkelijker 



dan de ander, en voor sommigen is het een schier onmogelijke opgave omdat het sterk 
cognitief ingesteld is. Echter oefening baart kunst. De tools en informatieverstrekking 
gecombineerd met de nodige discipline en focus, zal ervoor moeten zorgen die cognitieve 
barrière te doorbreken. 
Het Zelf heeft enkele specifieke kenmerken. Het is sterk centraal gericht, en voelt aan als 
een totale alleen-zijn. Het is ongebonden zonder enige spoor van koppeling met een visueel 
beeld. Dit in tegenstelling tot het fysieke ik-gevoel dat sterk geschakeld is met het visuele 
beeld van het fysieke lijf, en dan met name het gezicht. 
Het mentale eigen-ik gevoel is daarentegen sterk verbonden met de eigen persoonlijkheid. 
Dit psychologische fenomeen is een complex van onnoemlijk veel factoren die jou maken 
zoals je jezelf kent of anderen jou erin herkennen.  
Het Zelf kent deze verbondenheid niet, met geen enkele host (gastheer). Het staat op 
zichzelf, onafhankelijk en straalt Zelfgevoelens uit. Dit is te voelen als krachtige ikzelf 
gevoelens maar dan zonder enige zintuiglijke gewaarwording. 
Wanneer we het Zelf op die wijze blootgelegd hebben, gaan we het vervolgens 
implementeren in onze dagelijkse bewustzijn. De belevingen gebaseerd op de percepties 
vanuit de Zelfpositie zullen opgeslagen worden in onze geheugen, en langzamerhand zal het 
de bestaande ik-belevingen en eigen-ik belevingen naar de achtergrond verdringen en 
overrulen.  
Het Zelf heeft nog een kenmerkende eigenschap, namelijk incorporatie ofwel 
vereenzelviging. Alle elementen waarmee de persoonlijke belevingswereld opgebouwd is, 
bijvoorbeeld de persoonlijke omgevingen, jouw vrienden, en kennissen, kortom jouw totale 
mentaal opgebouwde belevingswereld, worden in deze bewustzijnsstaat door het Zelf 
volledig opgeslokt en geïncorporeerd. De Zelfgevoelens die er heersen, en de interne stem 
die die Zelfgevoelens verwoord, zegt: “ik ben jij”, “ik ben al diegene die om mij heen 
bestaan”, “ik ben het zelf, al het bestaande”. 
Deze bewustzijnsstaat noemen wij ‘on-the-earth’, mede ook omdat er in deze vroege stadia 
van Zelfontdekking alle elementen van de mentale-ik werkelijkheid gewoon nog steeds 
bestaan, parallel met het bestaan van een andere werkelijkheid die ontspruit uit het Zelf.  
 
We zijn nu halverwege het traject en gaan van het punt dat we ‘on-the-earth’ noemen naar 
het volgende punt genaamd ‘up-to-the-sky’. 
De wijze van aanpak in dit traject om spirituele ontwikkeling te versnellen, is gebruik te 
maken van de incorporeringscapaciteit van het Zelf. Het Zelf incorporeert de host, waarmee 
Zij een verbinding aangaat, en waarbij het uiteindelijke effect is dat de host volledig 
geëlimineerd is en louter het Zelf bestaat. We kunnen het ook anders verwoorden. In de up-
to-the-sky fase van het traject wordt een verbinding aangegaan met de natuur in haar 
totaliteit, niet slechts de fysieke wereld behoort daartoe maar ook de mentaal gecreëerde 
individuele wereld. De beleving die men heeft in zo een toestand van incorporatie is: Ik ben 
de natuur zelf. Ik ben het universum zelf. Je torent uit boven het universum, vandaar de 
benaming ‘up-to-the-sky’.  
Om een misverstand uit de weg te ruimen, en vooral in dit stadium kunnen we ons geen 
mistappen permitteren, is het goed te beseffen dat het Zelf een geheel ander type ‘ikzelf’ is 
dan de ‘ikzelf’ die je in je dagelijkse leven beleeft. Die ‘ik’ in het dagelijkse bestaan is de 
zogenaamde ‘eigen-ik’, de mentale versie van het fysieke ‘ik’. Dit type ‘ik’ staat gevoelsmatig 
haaks op het ‘Ik’ van het Zelf. De één is geschakeld aan een host, de ander is ongeschakeld. 



De één is een denkbeeldige constructie behorend tot de Psyche, de ander is een reële 
entiteit, een op zichzelf staande eenheid. De één is sterk perifeer (extern) gericht, de ander 
centraal (intern) gericht. 
In dit stadium van het traject is het volledige universum gevoelsmatig Jouw lichaam. Jij 
ervaart het universum als Jouzelf. Dit zou het ultieme doel kunnen zijn, ware het niet dat er 
nog een ultieme stadium hier voorbij ligt op het traject van ontwaken. In het ‘up-to-the-sky’ 
stadium bestaat het universum nog steeds als een begrip, als een eenheid. En zo lang dit 
eenheid er is, zal er geen sprake zijn van een complete vereenzelviging. En juist dit is het 
ultieme doel van het traject, de Spirituele Bevrijding.  
 
We staan nu voor de Poort naar de Hemel. De sleutel om de Poort te openen is in je bezit. 
Uiteraard is dit beeldspraak, metaforisch bedoeld. De sleutel is immers het Zelf.  
Nu is het moment rijp om in te zien dat je de Hemel in je hand hebt. De Hemel is eveneens 
beeldspraak en stelt de Zelfbewustzijnsstaat voor. In deze staat bestaan er geen eenheden, 
zelfs het universum is opgelost in het Zelf. Gevoelenstechnisch kunnen we zeggen dat niets 
meer bestaat, ook jij niet, louter het Zelf, dat aanvoelt als een krachtige Ikzelf gevoel. 
Ongebonden, niet gelinked aan een eenheid of lichaam. Het bestaat op zichzelf, in de vorm 
van krachtige Zelfgevoelens.  
 
Dit ultieme stadium is onbeschrijfelijk, maar zouden we het dan toch met woorden moeten 
omschrijven dan is het volgende adagium van toepassing: “Ik Ben”. 
 
Veel succes! 
 
 
 


