
 
 
Het traject van Opgroeien 
 
Het traject van Opgroeien gaat uit van een nieuwe visie om een bewuste psychologische 
ontwikkeling in gang te zetten met als doel het egoische stadium te overstijgen en de stap te maken 
naar het volgende stadium: het altruïstische stadium en vervolgens de daaropvolgende stadia, dat 
zijn het pluralisme, holisme en spirituele monisme. De nieuwe visie is als volgt: wanneer er niet 
gekeken wordt naar de fysieke kenmerken van een persoon maar naar zijn/haar psychologische zijde, 
zien we dat elk persoon een psychologische ruimte in zich meedraagt. De nieuwe visie die ik voorstel, 
verdeelt deze psychologische ruimte in een drietal loges. Een ik-ruimte, een wij-ruimte en een het-
ruimte.  
Deze drietal onderliggende psychologische ruimtes kunnen slechts beleefd worden vanuit de 
belevingspositie van de persoon zelf. Een ander zal gewoonlijk niet bewust zijn van deze 
verschillende ruimtes bij een ander en hem/haar beleven als iemand in een zogenaamde ‘jij-ruimte’. 
Dit is kenmerkend voor het egoische stadium: de medemens wordt beleefd vanuit de egoische 
belevingspositie van de waarnemer en plaatst de medemens in een ‘jij-ruimte.’ 
Een medemens zal alleen begrepen en volledig geaccepteerd kunnen worden wanneer je als 
waarnemer jezelf in de ik-ruimte van de medemens positioneert. Dat wil zeggen dat je je eigen ik-
ruimte voor even achter je zult moeten laten om vervolgens de ik-ruimte van de medemens te 
betrekken om de persoon ook daadwerkelijk te kunnen voelen en begrijpen, en te beleven hoe 
zijn/haar wereldbeeld eruitziet. Dit heet altruïsme.  
Het vergt een groot voorstellingsvermogen om in het lijf van een ander te kunnen kruipen. En naast 
het voorstellingsvermogen zal je tevens over kennis moeten beschikken over de psychologie van de 
mens in zijn algemeenheid en van de desbetreffende individuele persoon. Je zal met die parate 
kennis moeten bepalen in welke ontwikkelingsstadium iemand zich bevindt, hoe het bijbehorende 
wereldbeeld eruitziet, hoe de bijbehorende morele staat is, de cognitieve staat, de gevoelens en 
behoeftepatronen behorend bij het specifieke ontwikkelingsstadium. En dit alles om bij benadering 
te kunnen inschatten hoe een persoon in het leven staat, hoe de werkelijkheid door die betreffende 
persoon beleefd wordt. 
 
Een gezamenlijke wij-ruimte komt pas dan tot ontwikkeling wanneer je de eigen bestaande ik-ruimte 
onderbrengt in een overkoepelende wij-ruimte, waarin ook de ik-ruimte van de medemens 
ondergebracht wordt. En let wel: met de ik-ruimte van de medemens bedoel ik de ik-ruimte van de 
ander welke je tot je eigen gemaakt hebt en waarin jij zelf plaats hebt genomen. 
De ‘wij’ zoals doorgaans bedoeld wordt in de gewone taalgebruik en ook ervaren wordt in het 
dagelijkse communicatieverkeer is een optelsom van een ik-ruimte en een jij-ruimte. Dit staat in 
schril contrast met de nieuwe visie, omdat in ons optiek de wij-ruimte een optelsom is van mijn eigen 
ik-ruimte en de ik-ruimte van de ander waarin ik bovendien zelf plaats heb genomen.  
 
De het-ruimte blijkt de sleutel te zijn voor de opstap naar een volgend psychologisch 
ontwikkelingsstadium. Dit vanwege het feit dat transcendentie van een bepaald stadium slechts 
mogelijk is wanneer je jezelf manoeuvreert in de waarnemingspositie. En juist deze 
waarnemingspositie is gelegen in de ‘het-ruimte’. De het-ruimte staat daarom bekend als de 
observatieruimte. 
 



We gaan nu een flinke sprong voorwaarts maken in de ontwikkelingssequentie van het altruïsme 
naar het (spirituele) pluralisme.  
 
Pluralisme is een verregaande vorm van het altruïsme. Om dit te begrijpen gaan we even terug naar 
het altruïsme. Waar we in het altruïsme de ik-ruimte van een medemens binnentreden en middels 
een geoefend voorstellingsvermogen de persoon in kwestie volledig trachten te beleven en een 
voorstelling maken van zijn wereldbeeld. Zo kunnen we uiteraard de ik-ruimtes van alle mensen op 
de wereld benaderen en binnentreden, en kunnen we van eenieder gewaar zijn, zoals je ook van 
jezelf gewaar bent. Dit leidt tot een aantal opmerkelijke gevolgen op gevoelensniveau, op 
voorwaarde dat je het correct uitvoert, consciëntieus en welgemeend, zonder enige twijfel: 

- Je stelt jezelf op naar iedereen toe alsof jij je medemens zelf bent; 
- Je vertoont een genegenheid naar eenieder, met dezelfde affectie als dat naar jezelf; 
- Als er iemand iets overkomt, overkomt het jou, en dat raakt je, immers je bent de ander; 
- In een verregaande pluralistische bewustzijnsstaat, de zogenaamde holistische staat, ben je 

volkomen alleen. 
Waar deze zienswijze in eerste instantie bedoeld was als een meditatieve techniek, zal dit op een 
gegeven moment effect hebben op je totale gevoelswezen. Je gaat eenieder voelen alsof je 
hem/haar zelf bent. Dit brengt gevoelens teweeg van diepe respect en affectie naar iedereen. 
 
Het kan nog extremer. En dat is ook de bedoeling van mijn initiatief. Je zult jezelf moeten plaatsen in 
de ik-ruimte, niet alleen van mensen, maar van alle levende (biologische) organismen en systemen. 
Dit is slechts weggelegd voor mensen die open-minded zijn en volkomen vertrouwen op de 
aanwijzingen van de spirituele coach. Twijfels zullen er ongetwijfeld de kop opsteken, maar die zullen 
achteraf blijken juist gezond te zijn, immers het maakt je sterker en weerbaarder. 
Wanneer je jezelf ziet in iedereen en in alle wezens, zal het gevoel van Alleen-zijn verder extremere 
vormen aannemen. Een alleen-zijn brengt een vorm van mentale stilte in je teweeg, dat zijn weerga 
niet kent. 
 
We gaan op het traject verder en gaan een extremere bewustzijnsvorm van het integrale holisme 
ervaren: niet alleen vereenzelvigen we ons met alle biologische systemen, maar we betrekken ook 
alle non-biologische systemen in deze unieke zienswijze. Let wel: het is niet alleen een zienswijze, 
maar des te meer een gevoelswijze. Zonder voelen heeft het totaal geen zin en wordt het een 
cognitief spel. Je zult vertrouwen moeten hebben, een vertrouwen gebaseerd op kennis over de 
psychologie, een vertrouwen gebaseerd op psychologische en spirituele inzichten. 
Want als je jezelf voorstelt als iedereen en alles, jijzelf als alle macro- en microsystemen, dan ben 
jijzelf zowel het universum, als alle subatomaire systemen. We bedrijven op deze wijze spiritualiteit, 
zoals spiritualiteit eigenlijk bedoeld is. Het Alleen-zijn neemt nu een nog extremere vorm aan en een 
diepe stilte daalt in je neer. Immers er is geen psychologische ander in je bewustzijn! Geen ander die 
spanning kan veroorzaken, waar je een verhouding mee aangaat, wat eventueel de oorzaak kan zijn 
van stress.  
Dit is integrale holisme. Jijzelf in alles en iedereen. Jijzelf als alles en iedereen. Niet alleen cognitief 
maar ook conatief en emotioneel.  
 
Holisme gaat dus zelfs nog een stap verder dan het pluralisme. Want als jij alles en iedereen bent, 
dan verwordt het Al tot een uiting van jou, een wijze waarop je jezelf presenteert. Een expressie. Op 
gevoelensniveau ervaren we in dit stadium het volgende: 

- Ik ben dit alles 
- Alles is in mij 
- Alles ben ik 
- Ik ben het Al 

Dit zijn woorden die je wellicht bekend voorkomen, het staat in vrijwel alle Grote Spirituele Boeken 
van alle religiën. En het bijzondere feit doet zich nu voor: het gaat over jou, in al die grote spirituele 



boeken. Niet over iemand anders! Immers een ander bestaat simpelweg niet. Je zult dan wel op dat 
specifieke bewustzijnsniveau moeten bestaan, dat specifieke gevoelsniveau moeten beleven. 
Dit is het stadium van Integrale Holisme. Alles wordt geïntegreerd in jezelf, zowel fysieke als non-
fysieke systemen, zowel tijd als ruimte, zowel de psychologische tijd en psychologische ruimte. Alles 
verwordt tot een heelheid (holisme), die ervaren wordt als jezelf. 
 
 
Het integrale holisme is niet het eindstadium van het traject van Opgroei, hoe bijzonder het 
bewustzijnstechnisch ook is. Er is nog een stadium die verder gaat dan het holisme, en dat is het 
Zelfstadium (het Zelfstaat). 
Om een idee te krijgen van de Zelfstaat, voeg ik hierbij een drietal stellingen, gebaseerd op inzichten 
na grondige Zelfonderzoek. 
 
De eerste stelling: wanneer je aan het denken bent, dan is het (Zelf) er niet. Wanneer het Zelf er is, 
dan is er geen denken. Het denken lost op, er zijn geen gedachten te bekennen in het Zelfstaat. 
 
De tweede stelling is: Er bestaat geen mijn Zelf of jouw Zelf. Er bestaat slechts één Zelf. Ook kan je 
het anders verwoorden. Jouw Zelf en mijn Zelf is hetzelfde Zelf, er zijn geen twee Zelven. Door de 
focus te leggen op het Zelf, door in het Zelfbewustzijnsstaat te bestaan, besta je gelijk in alle wezens. 
En niet alleen in alle wezens, je wordt het Al, immers het Al is een uiting van het Zelf. Het Zelf is 
daarom de sleutel naar Spirituele Bevrijding. 
 
De derde stelling: het Zelf(bewustzijns)staat bestaat uitsluitend uit Zelfgevoelens, gedachten bestaan 
er niet, ook geen emoties. De Zelfgevoelens emaneren uit het Zelf en zijn gevoelsmatig te 
omschrijven als een krachtige alleen-zijnsgevoel. 
 
Het Zelfbewustzijnsstaat is het laatste stadium van dit traject. Pas dan ben je spiritueel volwassen, je 
bent verlost van de psychologische variant van het Zelf, het ego, en is de ultieme Spirituele Bevrijding 
jou ten dele gevallen.  
 
Veel succes! 
 
 
 
 


