
 
 
Het traject van Openstaan 
 
We zullen een tweede traject, het traject van Openstaan, onder de loep nemen, die dezelfde 
eindbestemming heeft als de overige trajecten: de Spirituele Bevrijding. 
Bij het traject van Opgroeien lag de focus op de diverse psychologische ruimtes en de invulling ervan. 
Uiteindelijk leidend tot Spirituele Bevrijding, na de vondst van het Zelf. Het ‘ik’ in de ik-ruimte wordt 
in de eindfase van dit traject vervangen door het Zelf, een ander type ‘ik’; de wij-ruimtes en de het-
ruimtes worden opgeheven. Alle ruimtes hebben plaats gemaakt voor slechts één psychologische 
ruimte, waarin de kern gevormd wordt door het Zelf. 
In het traject van Openstaan ligt de focus op het scheppen van realiteiten en de beleving ervan. 
Beleving is een complex psychologisch fenomeen. We zullen het niet hebben over de inhoudelijke 
zijde van ervaringen, wat men zoal beleeft gedurende een mensenleven, maar nemen we de 
technische kant van een beleving nader in ogenschouw. We gaan als het ware rechtstreeks naar de 
techniekruimte van de Psyche, de entiteit die belevingen mogelijk maakt.  
Waarom willen we dit eigenlijk bestuderen?  
Als we achter kunnen komen hoe een realiteitsbeleving tot stand komt, dan kunnen we elke 
mogelijke realiteit naar believen scheppen.  
Een tweede vraag rijst: waarom is het van belang een psychologische realiteit te kunnen scheppen?  
Dat is nodig om los te kunnen komen van je huidige realiteit, een realiteit die jou in haar greep 
houdt. Ten tweede om je te laten inzien dat jouw realiteit een van de vele mogelijke realiteitsvormen 
is. Ten derde om een realiteit te kunnen scheppen, zoals een spiritueel bevrijdde persoon het 
bestaan beleeft. Spirituele Bevrijding ligt op deze wijze binnen handbereik. 
 
Welke psychologische vermogens zorgen voor werkelijkheidsbeleving?  
Het zijn een viertal: innerlijke verbeelding middels het interne zicht, innerlijke conversatie middels de 
interne stem, innerlijke stemming middels het interne gemoed en innerlijke drang middels de interne 
wil. De formatie van een werkelijkheid geschiedt middels deze vier psychologische vermogens. In 
module 1 van de workshop zullen we oefenen met het zelf creëren van een werkelijkheid met de 
genoemde vermogens en verstrekte tools. 
 
Maar voordat we de realiteit kunnen beleven zoals een spiritueel persoon het beleeft, zullen we 
allereerst gewaar moeten worden van de type realiteit die een mens doorgaans beleeft. Dat heet de 
fysiek-materiële realiteit.  
Wanneer de wereld, die om je heen bestaat, als werkelijk beleefd wordt, als de enige absolute 
werkelijkheid, dan is die belevingswerkelijkheid van fysiek-materiële aard. Vrijwel iedereen leeft en 
beleeft dit type realiteit. In die type realiteit vindt ook hun einde plaats. Uit realiteitsoogpunt is er in 
het gehele leven wat dat betreft niets veranderd. Je bent erin begonnen te bestaan en je eindigt ook 
erin, in die specifieke realiteitsbeleving, 
Wanneer je door zelfonderzoek psychologische inzichten begint te verwerven, zal je erachter komen 
dat het beleven een psychologisch fenomeen is. Het is denkbeeldig van aard, niet absoluut, zoals dit 
het geval is bij de fysiek-materiële beleving. Je hebt een scherpe innerlijke blik nodig voor 
psychologisch zelfonderzoek om overtuigd te raken dat de mentale realiteitsbeleving, een 
belevingsvorm is van een gedachtewereld.  
 



Gedachten zijn creaties van de Psyche. Door een ingekeerde blik, in meditatie, zal je gewaarworden 
dat de Psyche op de achtergrond actief is en jou de belevingen van de gedachtewereld doet beleven.  
Dit inzicht toont verder aan dat ook jijzelf een psychologisch bouwsel bent, een door de Psyche 
gecreëerde constructie. Je bent denkbeeldig van aard! Wanneer je tot dit inzicht gekomen bent en 
volledig overtuigd bent van dit gegeven, heb je een stap gemaakt van de zintuiglijke werkelijkheid 
naar een mentale belevingswerkelijkheid. De verschillen tussen de beide bewustzijnsvormen zullen 
we nu benoemen.  
In het eerste geval is de positie van de waarnemer gelegen in het fysieke lijf, in de andere type 
bewustzijn is die positie gelegen in het mentale ego, dat is de vermentaliseerde vorm van het fysieke 
lijf. Eerst even een uitleg wat ‘vermentaliseerd’ inhoudt.  
Kenmerkend in de psychologie van de mens is het feit dat de menselijke Psyche continu een mentale 
kopie maakt van vrijwel alles in het bestaan. Een innerlijke kopie, die opmerkelijk genoeg door de 
mens beleefd wordt als zijnde de absolute realiteit. Ook van zichzelf maakt de mens een kopie, die 
het ego heet. Het ego is dus de vermentaliseerde vorm van het menselijke fysieke lijf. Van de fysieke 
omgeving wordt eveneens een vermentaliseerde kopie gemaakt, waarmee het ego een relatie aan 
gaat, doordat het zich nestelt in de mentale versie van de omgeving. 
Psychologisch-technisch kunnen we zeggen we dat de waarnemerspositie is gewijzigd van fysiek naar 
mentaal. Vanuit die mentale waarnemerspositie wordt de mentale wereld beleefd. Het wereldbeeld 
is in dit geval psychologisch van aard. 
Het zijn innerlijke belevingen van een mentale wereld die onbewust ervaren wordt als een externe 
entiteit. Daarbij wordt een wereldbeeld geconstrueerd gebaseerd op verwachtingen en 
inschattingen. Wanneer deze constructies niet volledig matchen met de zintuiglijke waarneming dan 
worden de mentale constructies bewust bijgesteld. Echter vaak worden zintuiglijke waarnemingen 
onbewust en automatisch op ‘on-hold’ geplaatst of zelfs compleet ge-delete en beleeft men de 
mentale constructies als zijnde de realistische weergave van de omgevende wereld. 
Een tweede verschil tussen de bewustzijnsvormen fysiek-materieel en psychologisch-mentaal is, dat 
in het geval van psychologisch-mentaal alles intern mentaal plaatsvindt, binnen de eigen innerlijke 
werkelijkheid. Om een voorbeeld te noemen: een gesprek tussen jou en een willekeurig persoon is in 
realiteit een innerlijk gesprek tussen de vermentaliseerde ‘ik’ en de vermentaliseerde ander. 
Concreet betekent dit, dat wat als een extern gesprek lijkt in wezen een innerlijk gesprek is, een 
innerlijke conversatie in jezelf, gevoerd middels de interne stem tussen het mentale ‘ik’ (het ego) en 
de mentale ‘ander’.  
Een innerlijke gebeurtenis, zoals een innerlijk gesprek, materialiseert instant in een externe fysieke 
gebeurtenis, die wanneer je niet scherp genoeg bent, lijkt als zijnde een zuivere externe gebeurtenis.  
Een derde verschil tussen het fysiek-materiele en de psychologisch-mentale bewustzijnsstaat is dat 
wanneer we terugkijken naar het traject van Opgroeien, waarbij het Zelf in een eindstadium van het 
traject opgezocht wordt, wordt er eerder in het traject van Openstaan het Zelf opgezocht om verdere 
ontwikkeling op de betreffende traject mogelijk te maken. 
 
De volgende bewustzijnsstaat na de psychologisch-mentale staat is de causaal-integrale 
bewustzijnsstaat. We zagen eerder dat de beleving zowel in de psychologisch-mentale staat als ook 
in de fysiek-materiele staat geschiedt vanuit slechts één punt, namelijk het ego c.q. het ik. In de 
causaal-integrale bewustzijnsstaat is de waarnemerspositie niet vanuit één positie, binnen een 
geheel, maar is de positie juist het geheel zelf. We gaan voorbij een omslagpunt van lokaal naar 
totaal. Ik kan me voorstellen dat het lastig is dit cognitief te begrijpen is, laat staan het te voelen, 
maar toch draait het in ons unieke initiatief de Spirituele Bevrijding om het voelen van de 
verschillende bewustzijnsstaten. Immers in ons optiek is dit de wijze waarop de Spirituele Bevrijding 
gerealiseerd kan worden, namelijk kennisverwerving omtrent de psychologie en zelfinzicht met 
daaraan parallel de gevoelensontwikkeling. Je wordt van een psychologische singulaire entiteit met 
een zogenaamde éénpuntsbeleving, getransformeerd tot een psychologisch holistische entiteit. De 
waarnemerspositie ondergaat een dramatische wijziging. De puntervaring, zoals in de fysiek-
materiële staat als de psychologisch-mentale staat, maakt plaats voor een intense totaalervaring.  



 
Deze ‘totale’ positie heet in verschillende wetenschappen zoals in de filosofie, de psychologie, de 
religie en de psycho-spirituaiteit: het Zelf. 
Wanneer je jezelf de tijd en de mentale rust gunt om het Zelf in jezelf te ontdekken en te voelen, 
onder begeleiding van de spirituele coach, zal na de vondst een totaal nieuwe belevingswereld voor 
je opengaan. De Zelfbeleving is een totaal andere beleving dan dat je gewend bent, waarbij jij 
verwordt tot het totale bestaan zelf! 
In deze staat ben je geen fysiek lijf meer, ook geen vermentaliseerde lijf, jij bent 
bewustzijnstechnisch verworden tot het Al. Alles is een expressie van het Zelf, een uiting van jou Zelf. 
Jij bent de oorzaak van alles, de causa. En alles is in jou geïntegreerd. Nu wordt duidelijk waarom 
deze bewustzijnsstaat zo genoemd wordt. 
 
Let wel: In dit bijzondere initiatief ‘de Spirituele Bevrijding” draait het om het kunnen voelen van het 
Zelf. Alles dat zojuist beschreven is, zal pas dan helder worden wanneer je het Zelf daadwerkelijk 
kunt voelen.  
 
We vervolgen onze weg op het traject vanaf de causaal-integrale staat naar de ‘Poort des Hemels’. 
Hier voorbij zijn er weinig beschrijvingen te vinden in de literatuur. We treden binnen in een staat die 
bekend staat als monistisch-non duaal. 
 
Eerlijk gezegd dachten we dat de Ultieme Staat al bereikt was in de causaal-integrale 
bewustzijnsstaat. Immers als we kijken naar de gevoelens en het type perceptie die heersen in die 
staat, dan lijken die al hemels, bevrijdt, verlost. Enkele gevoelens en visies zullen we nogmaals 
beschrijven, om vervolgens te kijken waardoor het komt dat het toch nog niet de bevrijdingsstaat is. 
Enkele percepties en gevoelens in de causaal-integrale staat zijn als volgt: Ik ben het Al; alle 
processen in de kosmos zijn processen die in Mij plaatsvinden, het universum is een uiting van Mij; ik 
ben tijd en ruimte, ik ben onsterfelijk, Ik ken geen einde.  
Bekende uitspraken, uitgesproken door verlichtte personen uit het verre verleden. Ook in de heilige 
geschriften van vrijwel elke religie zal je dit soort uitspraken en visies tegenkomen. 
Kan er dan überhaupt een staat bestaan voorbij deze super-menselijke staat? En zo ja, hoe zijn de 
percepties en gevoelens dan wel? Het is bijna onvoorstelbaar, maar het bestaat!  
 
In de causaal-integrale fase was het Zelf reeds gevonden, maar het was nog besmeurd met sporen 
van dualiteit. Juist deze dualiteit zorgde voor het bestaan van tijd en ruimte. Want als het gevoel 
zegt: ik ben tijd en ruimte, dan is er impliciet de aanname van het bestaan van tijd en ruimte. Dan zit 
je er eigenlijk al naast. 
En wanneer het gevoel zegt: in Mij vindt alles plaats, of, Ik ben het universum, dan wordt daarmee 
tegelijkertijd het bestaan van het universum geïmpliceerd en is daarmee het Zelf besmeurd met 
sporen van dualiteit.  
Voorbij de Poort bestaat er slechts, in religieuze termen, de Hemel. Ook dit is een metafoor 
uiteraard. De Hemel staat voor het Zelf zonder enige spoor van dualiteit. Geen universum, geen Al, 
geen tijd en ruimte, geen begin, geen eind, geen geboorte of dood, geen jij, geen ik. Louter het Zelf. 
Er is slechts één perceptie en één gevoel dat toegeschreven kan worden aan dit Zelfstaat. Daarom 
kunnen we kort wezen en is kennisoverdracht hieromtrent nutteloos, aangezien het alleen gaat om 
een diepe Zelfgevoel. Woorden hebben geen zin. Woorden zijn expressies van dualiteit, omdat een 
begrip (een woord) een visueel beeld (een gedachte) en een gevoel doet ontstaan, waarmee gelijk 
een psychologische tweedeling (dus dualiteit) is aangebracht. Tussen jou en het object van 
waarneming. 
 
De perceptie en het gevoel in de Zelfstaat is als volgt: Ik ben; en het gevoel: louter Ik besta. Secundair 
vloeien hieruit gevoelens voort van gelukzaligheid, vrede en het gevoel van totale onafhankelijkheid. 
Veel succes! 


