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De grot van Plato 
Wat ik ‘buiten mij’ zie is de inhoud van mijn eigen denkgeest 

Dat wat wij waarnemen met onze fysieke zintuigen is niet waar. Wat we zien, 
horen, ruiken en proeven is een droom of  illusie; we zien de inhoud van wat we 
denken. Die inhoud wordt door onszelf  buiten ons geprojecteerd om zo onze 
gedachten in beeld te krijgen. En datgene wat we zien, geloven we. Als je tegen 
jouw eigen werkelijkheid in gaat (ben jij die wereldverbeteraar?) dan ga je de 
strijd aan met jezelf. Ja maar, ik zie het toch, ik ben toch niet gek? Mmmmm. 
Als je ziekte, verval en dood buiten je waant, is het je eigen waanzin die je 
buiten je geprojecteerd hebt. Huh, echt waar?! Ja, want er is niets buiten je! 

Als je geen vrede of  liefde ziet, kijk je in je eigen grot (mind) naar je schaduwen. 
Het ziet er beangstigend uit, want je hebt het idee dat je geketend bent in een 
lichaam en dat je slachtoffer bent en slachtoffers ziet van een wereld buiten je. 
Maar hoe kom je los van die ketens waar je je aan regels moet houden en geld 
nodig hebt voor op z’n minst je eerste levensbehoeften? Misschien denk je wel 
dat je het zo slecht nog niet hebt en dat je tevreden moet zijn, omdat je zoveel 
anderen ziet die het slechter hebben dan jij. Eigenlijk vind je dat je niet mag 
klagen; ja, misschien vind je jezelf  wel een geluksvogel! Toch ziet jouw toekomst 
er als volgt uit. Je zult ouder worden, die ouderdom komt met gebreken en eens 
zul je dood gaan. Je kijkt naar het verleden, want ‘zo gaat het nu eenmaal in het 
leven’. Is dat geluk? Wil je NU wakker worden uit die nare droom? 

2



Lopen over water 
Ego ziet ego 

Het ego ziet tijdelijke vormen, geeft ze namen, definieert ze (zet het daarmee 
muurvast) en bedenkt hun eigenschappen. Het ego ziet zichzelf  ook als een 
tijdelijke vorm, het lichaam. Het ziet om zich heen andere lichamen waarmee 
het zich vergelijkt. Dat is een vergissing. Het lichaam is slechts een tijdelijk 
middel, een voertuig. Het ego is vergeten dat hij dat lichaam niet is. Wie ben je 
dan werkelijk? Je bent vrij, eeuwig (dood ga je nooit), groots en ongeschonden; 
geschapen naar het evenbeeld van je bron, schepper, het AL, leven zelf. Ego is 
slechts een ik-gedachte van afgescheidenheid. Een gedachte die denkt alleen te 
zijn en het AL-één vergeten is. Het ego dénkt te leven, maar is niets. Pfffffftt! 
Ego heeft voor water de eigenschappen bedacht dat het vloeibaar is en dat je 
zinkt als je niets doet. Help! Daarom is het verhaal dat Jezus loopt over water 
maar moeilijk te geloven. Wie is die Jezus en wie ben jij zelf ? Wat als alles liefde 
is. Wat als hij en jij voorbij de lichamelijke verschijning licht of  liefde blijken te 
zijn, net zoals water. Dan beweegt licht zich moeiteloos in licht en weet het ego 
niet wat hij ziet (letterlijk). Wat?!!  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Eenheid geneest de zieken 
Song: He ain’t heavy, he’s my brother (The Hollies) 

Dit is de Honderdguldenprent van Rembrandt. Met Christusbewustzijn wordt 
bedoeld eenheid van geest. One mind, God’s mind. Wij zien in egoland onze 
broeders apart: wij hebben er een gewicht op gelegd, beoordelen hen, evenals 
onszelf, als gezond, ziek, angstig, beperkt. Maar we kijken verkeerd. Wij hebben 
ons met de materie geïdentificeerd. Wie wij werkelijk zijn is niet het lichaam, de 
vorm, maar het vormloze; vrij, geestig en perfect, zoals we geschapen zijn. We 
zijn de uitbreiding van AL’s schepping, Zoon van God. Je ziet op de prent hoe 
Christus (eenheid) de zieken geneest. Niet door handoplegging, maar door 
zichzelf  te genezen IN zijn denkgeest. Hij verandert van gedachten en apartheid 
transformeert in eenheid. De Zoon van God (wij Allen) heelt zijn geest van alles 
wat hij niet als heel waarneemt. Hij laat zijn licht schijnen in zijn duistere mind: 
de grot van Plato verlicht. Waar is de zieke gebleven? Vertrouw elke broeder. Hij 
heeft een boodschap voor je. Don’t shoot the messenger. He ain’t heavy, he’s my 
brother. Je had jouw last op hem gelegd, je schuld weggegeven: honderd gulden?    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Lichtervaring 
Pure onschuld ervaart zichzelf  

Deze foto geeft een Lichtervaring weer. Licht dat zichzelf  wil ervaren. Een 
ervaring bedacht in de ene mind van Al. Licht (God) maakt gebruik van vorm. 
Het is niet Licht én vorm, maar Licht, AL-één! AL-licht! Lichamen zijn 
neutraal. Het zijn voertuigen die luisteren naar Lichtgedachten. Licht zegt: ‘je 
bent prachtig, heel, liefde, veilig, gelukkig, vrij.’ Maar voertuigen luisteren ook 
naar negatieve gedachten. Ontroering bij het zien van dit plaatje duidt op 
herkenning van jezelf. Jij bent dat Licht, de brongedachte IN die ene mind, 
waarvan we deel uitmaken. Wees de ervaring, puur, zonder enige toevoeging of  
commentaar, elk moment opnieuw. Wees je totale Zelf, een goddelijke ervaring. 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You are the one and only 
 Er is ‘niets’ tussen mijn bron en mij   

Er staat of  komt niets tussen mijn bron en mij. En ook niet tussen ‘anderen’ en 
mij. Er is geen afgescheidenheid. Als er niets tussen staat, bedoel ik ook NIETS. 
Het conflict of  verschil wat er tussen ons líjkt te bestaan is een illusie. Een 
mening hebben of  praten óver het leven heeft niets te maken met het leven zelf. 
Conflict, verschillen, stress, angst, meningen zijn dat NIETS. Het is leeg en telt 
niet mee in het leven dat we zijn. Het creëert alleen maar meer tijd en ruimte. 
Zo komt de waarneming vóór het werkelijke zicht te staan (de balk in je eigen 
oog zie je niet, maar de splinter in het oog van de ander wel). Want wat je 
waarneemt, is je eigen creatie. Geef  geen schuld weg, maar neem 
verantwoordelijkheid. Gelukkig is het maar een droom, je hebt NIETS fout 
gedaan. Nog nooit. Wij zijn rechtstreeks leven. Daar komt NIETS tussen. 
Oorzaak en gevolg zijn tegelijkertijd. Al in jou, jij in Al. You are the one, gelijk 
aan en onafscheidelijk van je bron en dus ook gelijk aan elk-ander. Mogen onze 
gedachten en woorden van aanval en verdediging eindelijk opzij schuiven voor 
werkelijk leven? Wees beschikbaar en een zuiver kanaal. Ben je bang dat je iets 
moet opgeven? Geef  NIETS op. Let go, let God.          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Bergen verzetten 
De reis van Odysseus   

De mythe van Odysseus (Odyssee van Homerus) verhaalt van zijn jarenlange 
reis. Onderweg gebeurt er steeds iets waardoor zijn reis wordt onderbroken. Hij 
laat zich uiteindelijk op advies van het orakel van Delphi vastbinden aan de 
mast van zijn schip, zodat hij niet langer van zijn koers kan afwijken. De oren 
van de bemanning worden met was dichtgestopt. Verleidelijke sirenen zingen 
hen toe vanaf  de bergen, maar Odysseus en zijn bemanning kunnen nu 
eindelijk rechtvaardig op huis afstevenen. Er zijn nog steeds sirenen die ons 
afleiden en ons van koers doen veranderen. We zijn geen slachtoffers, maar 
staan aan het roer. En nee, dat is niet je ogen sluiten voor de ellende van de 
wereld, maar verantwoordelijkheid nemen voor je eigen creaties. Wil je het nog 
steeds in stand houden of  mag het eindelijk vrede zijn. Jij hebt die kracht.  
Kijk voorbij de vormen en zie wat je werkelijk bent: datgene waarin vormen 
verschijnen. Geloof  niet langer in dat dunne filmpje voor je fysieke ogen waar je 
waarheid aan ontleent en waarop alleen maar tegenstellingen te zien zijn. Jij 
kunt bergen verzetten en sirenen weerstaan. Jouw ‘koninkrijk’ is niet van deze 
wereld. Hier en nu is het eeuwig, veilig en vredig. Alles is allang volbracht en 
Go(e)d. Niets meer aan doen. Het is AL.   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Corona leidt ons naar onszelf  
Eenheidsbewustzijn 

Het Corona-virus kan ons afleiden óf  leiden naar wie we werkelijk zijn. 
Natuurlijk vervullen we de rollen in de film die voor onze fysieke ogen 
verschijnt: we zorgen voor elkaar. Maar we weten inmiddels ook beter… Ons 
‘koninkrijk’ ligt achter deze beelden. Wat als Corona ervoor zorgt dat alle 
duisternis IN ons verdwijnt en we eindelijk zicht krijgen op ons Zelf ? Glimlach 
naar de onvrede, onrust, zorgen, pijn en verdriet die IN je opkomen en laat ze 
wegsmelten. Geeft geen schuld of  zorgen weg. Het is van jou. Geef  vertrouwen 
en straal uit vanuit je pure, perfecte, ongeschonden goddelijke essentie wat je 
bent: liefde, vreugde en geluk. Til jezelf  en éénieder op. Laat het een kroon zijn 
op je echte functie in deze wereld: verlosser van duisternis, Licht van de wereld. 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Urbi et Orbi 
Achter de schermen 

Onder deze oude prent staat ‘Urbi et Orbi’. De vertaling uit het Latijn is ‘Stad 
en Wereld’. Het is ook de pauselijke zegen over stad en wereld bij bijzondere 
gelegenheden. Urbi is in dit geval de stad Rome. Roma, versluierde taal voor 
Liefde (Amor). De zegen van God (Liefde). Op de prent zie je iemand kijken 
voorbij de sluier, voorbij de wereldse waarneming. Zo is de mens. Een 
nieuwsgierig aagje. Hij wil alles onderzoeken en alles weten (om het nog beter te 
weten?). Een mening, voorkeur of  afkeur is al gauw uitgesproken of  gedacht. 
Maar de schepping is volbracht, een volmaakt perfecte goddelijke creatie. Niets 
is wat het lijkt. Wij hoeven er niets van te vinden. Wanneer is het moment 
aangekomen van loslaten, van overgave? Ben je pas tevreden als je het 
programma achter de schermen zou kennen? De besturing van de programma’s 
gaat met gedachtekracht. De Bron heeft het zo bedacht, heeft ons geschapen 
naar zijn evenbeeld en ons dezelfde tools gegeven. We zijn dat vergeten. Hoe 
meer we loslaten wat we waarnemen - de projectie van ons egodenken - hoe 
meer kans we maken het grote geheel te gaan zien: het gehele oneindige 
universum. Het AL dat al heel is, heel-AL. Zou je dat niet willen?    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Paradijs 
Adam en Eva 

Adam en Eva (wij) leven in het paradijs (eenheid). God waarschuwde hen om 
niet te eten van de boom van goed en kwaad (dualiteit/tegenstellingen), want 
dan zouden zij de dood niet smaken. De slang zei: “nee joh, eet gerust, je gaat 
niet echt dood hoor”. En zo kwam het dat zij toch aten van de boom van goed 
en kwaad. In Genesis (bijbel) staat: “Toen werden hun beider ogen geopend, en 
zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgenboombladeren 
samen, en maakten zich schorten.”. Zij waanden zich lichamen en de ogen van 
het lichaam werden geopend om de waanwereld te kunnen zien. Zij zagen hun 
naaktheid en schaamden zich. Schuld, spijt en schaamte was gecreëerd. Zij 
keerden zich af  van hun bron. Maar de slang had gelijk. Zij zouden niet echt 
sterven. Het waanidee over sterfelijkheid bezorgde hen angst en zij vergaten dat 
zij het eeuwig leven hadden gekregen. Zij gingen de strijd aan met hun 
gedachten over goed en kwaad die zij buiten zich projecteerden en voor de 
werkelijkheid aanzagen. Zij identificeerden zich met tijdelijkheid. Herkenbaar? 
Maar nu horen we de roep van de bron weer. We komen weer thuis in eenheid. 
We herinneren ons dat we geen lichamen zijn en doorzien de waan. Dood gaan 
we niet. Het lichaam is stof  en zal tot stof  wederkeren. Jij zult er dan nog steeds 
zijn en waarlijk zien wie je bent. Het paradijs heb je nooit echt verlaten.    
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Groetjes van Thuis 
Van je Zelf  aan jou, AL’s reiziger 

Als we ons bewust worden wie we zijn, zijn we weer verbonden met Thuis, de 
eenheid. In de illusoire wereld sturen we een kaartje aan de thuisblijvers, of  een 
foto via de app. We laten even weten hoe het met ons gaat als we op reis zijn. Als 
we wakker zijn vinden we het ook heerlijk om bericht van Thuis te ontvangen: 
de herinnering ‘All is well’ hier, terwijl wij onze wereldse avonturen beleven. 
Thuis zijn we namelijk AL. Onze kleinzoon Aki inspireert mij door het te laten 
zien in een spelletje. Hij heeft zijn ogen dicht (hij is er even niet - hij is Thuis). 
Hij zegt: “mamma, pappa, Aki waar is ie nou?”. Pappa en mamma doen mee 
aan zijn spel: “hij zat hier toch net te eten; ik weet niet waar hij is?”. Als hij zijn 
ogen weer opent is het feest. “Ja, daar is ie weer!”, terug in het wereldse 
avontuur met pappa, mamma, opa’s, oma’s, de hele santenkraam. In dat 
avontuur is maar een heel klein stukje van onszelf  betrokken, de gedachte ‘ik’. 
Het ik speelt zijn rollen, verbeeld in een flinterdunne film, de sluier die wij voor 
onze fysieke ogen zien afgespeeld. Het is zo dun dat het geen effect heeft op de 
oorspronkelijke schepping: all is nog steeds well. Degenen die nog geloven dat de 
film de enige werkelijkheid is, ervaren een mix van leven met tijdelijke lol tot 
angst, pijn en dood. Hoeveel berichtjes er ook gestuurd worden van Thuis dat 
alles go(e)d is, het wordt (nog) niet ontvangen. Maar echt, ieder-één, al jouw 
medereizigers (vrienden en vijanden) inclusief  jijzelf, zijn al veilig Thuis. Alle 
reizigers wijzen elkaar de weg naar Huis. Wil je een berichtje van Thuis? Sluit 
dan je ogen en wees niet verbaasd als je jezelf  tussen je reisgenoten ziet staan.   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Wees de brug 
Leraar en verlosser van jouw wereld 

De Heilige (hele) Geest is de constante brug tussen God (het goddelijke) en de 
Zoon (de goddelijke uitbreiding). Deze brug, ook wel trooster genoemd,  is de 
wekker voor de slapenden. Hij spreekt door ons allen heen, door jou, vrienden 
en vijanden in de droom/film. Ik sliep dwars door de wekker heen. Nu hoor ik 
mijn Zelf. Het gesprek met ‘de andere kant’ kan tijdens een meditatie of  via een 
vorm doorkomen, maar het is altijd één en dezelfde, het ene Zelf. Eén Zelf, of  je 
nu hier op aarde leeft, bent overgegaan of  nog geboren gaat worden. Op mijn 
vraag of  ik het mag ‘verklappen’ kreeg ik antwoord: “Via jouw woorden kan 
niemand thuis komen, het kan als richtingaanwijzer dienen, maar hij/zij zal zelf  
het innerlijk werk moeten verrichten, een verlangen en zelfs noodzaak daartoe 
voelen; wees beschikbaar als ontvanger en gever tegelijkertijd, een levende 
fontein; wees leraar (zo leer je jezelf) en verlosser (vergeef !) zoveel als je kunt; 
wees de brug en geef  ‘op maat’. Degenen die niet kunnen ontvangen, de niet-
vergevingsgezinde denkgeesten die de film als hun enige realiteit zien, hebben er 
(nog) niets aan. De dunne sluier is de gedachte ‘ik’. Wees nooit ongerust, je kunt 
niets fout doen. Maak ‘de ander’ niet ‘klein’; hij/zij is groter dan je dénkt, net als 
jij, helemaal heel en al Thuis. De filmische gebeurtenissen kunnen NIETS doen 
in de totale perfecte schepping. De uitkomst staat vast, voor slapenden én 
wakkeren: ieder-één komt/is AL Thuis en leeft lang (eeuwig) en gelukkig.”  
Stukje film: Hij komt binnen met een rood hoofd van drukte op het werk. Ik 
hoef  me niet ongerust te maken. Ik heb die last op hem gelegd. Alles en Allen 
zijn veilig en gelukkig Thuis. Hij, die ik buiten mij zie in mijn film, is mijn lieve 
partner en medereiziger, één met hetzelfde Zelf  en brengt/spiegelt mij naar 
Huis. Ik laat de last los, zet ons beiden vrij, de hele scène, het is NIETS.      
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