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Wie bestuurt ons?
Deel 2 in de serie De oordelende mens
… De mens ‘is’ niet alleen ingehuld in lichamelijke gewaarwordingen,
maar meer nog in verduisteringen en verhelderingen van zijn innerlijke wereld,
waarin vage of dreigende, soms lieflijke of ontzagwekkende gestalten beantwoorden
aan de vormende krachten van zijn gedachten. Duidelijk wordt dat het bewustzijn
niet beperkt is tot de werking van het brein, het denkvermogen.
B. van der Meer1
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I

n het eerste artikel in de serie De oordelende mens over het
Tibetaanse dodenboek2 hebben we gezien hoe iedere mens een
hogere staat van bewustzijn kan verkrijgen door te erkennen
wie hij waarlijk is: zuiver Goddelijk licht. En voor wie denkt dat
deze Goddelijke genade niet voor hem is weggelegd, bestaat in
een tweede ronde een herkansing door je schaduwkanten –
eigenschappen van jezelf die je liever niet laat zien – te erkennen
als zijnde van jezelf. Iedere mens die niet erkent dat hij of zij
Goddelijk licht is, en ook niet kan of wil aanvaarden dat hij
schaduwkanten heeft, mag opnieuw incarneren op planeet
Aarde, een planeet die in deze wordt gezien als een plek waar
mensen hun lessen kunnen leren door te ervaren.

Deze dubbele ontkenning bestaat in wezen uit twee oordelen
over onszelf, die elkaar tegenspreken: als iemand niet bereid is
het Goddelijke licht in zichzelf te herkennen, dan zou een logische gedachtegang moeten leiden tot de conclusie dat men schaduwkanten heeft. Maar ook dat wordt gewoonlijk ontkend. De
conclusie is: wij zijn niet zo rationeel als velen van ons denken
dat wij zijn.
Het toenemende gebruik van antidepressiva, slaappillen en
psychofarmaca toont aan dat een groot aantal mensen hun leefsituatie als problematisch ervaren. Als de les in het verkrijgen
van hogere niveaus van bewustzijn zo eenvoudig is, waarom
past niet iedereen deze les onmiddellijk toe? Waarom slikken we
liever pillen? Waarom zoeken mensen oplossingen voor hun
problemen buiten zichzelf, in plaats van in zichzelf? De lessen
van het Tibetaanse dodenboek zijn oud, maar niet nieuw:
Socrates leerde ons: ken u zelve. En ook Boeddha zei: ‘look
inside’. Dat weten wij allemaal dus al meer dan 2500 jaren. En
even zovele jaren passen wij deze lessen niet - of zelden – op ons
zelf toe.

wat hij op de universiteit had geleerd, ging hij op zoek. Zijn
zoektocht bracht hem in aanraking met een Hawaiaanse wijsheidstraditie genaamd Ho’oponopono.

Vier niveaus van bewustzijn
De Hawaïaanse wijsheidstraditie Ho’oponopono onderscheidt
vier niveaus van bewustzijn: het onderbewustzijn, het waakbewustzijn, het bovenbewustzijn en de Goddelijke intelligentie.6
Het waakbewustzijn heeft in deze vierdeling de functie die
gewoonlijk wordt toegekend aan ons brein. Het in de
psychologie bekende ‘onbewuste’ wordt hier opgedeeld in een
onderbewustzijn en een bovenbewustzijn, waarbij het
onderbewustzijn de functie vervult van drijvende kracht achter
onze handel en wandel die rationeel niet te verklaren is. Het
bovenbewustzijn is daarvan te onderscheiden als zijnde de zetel
van onze intuïtie. Via onze intuïtie hebben wij toegang tot
Goddelijke intelligentie.
Ons waakbewustzijn wordt voortdurend in beslag genomen
door zich steeds herhalende herinneringen die zijn opgeslagen
in ons onderbewustzijn. En zolang ons onderbewustzijn
doorratelt, kunnen wij geen verbinding maken met de Goddelijke intelligentie. Ons waakbewustzijn wordt overspoeld door
de kakofonie van zich almaar herhalende herinneringen uit het
verleden, zodat geen verbinding met de Bron via het bovenbewustzijn mogelijk is. Deze situatie is weergegeven in figuur 1.

Deze constatering omtrent de feitelijke situatie brengt ons bij een
volgende vraag: wie bestuurt ons? Deze vraag staat centraal in
dit tweede artikel in de serie over De oordelende mens.

Ons beperkte brein denkt dat hij zelf de baas is
De meeste mensen nemen aan dat de werkelijkheid bestaat uit
alleen datgene dat zij met hun vijf zintuigen kunnen
waarnemen. Dit in academische kringen erkende paradigma
werkt door in onze gehele maatschappij. Daarbij wordt
aangenomen dat ons logisch denkende brein de beslissingen
neemt en dat hij de probleemoplosser is3. En dat hij bepaalt wat
er gebeurt. Echter, wetenschappelijk onderzoek toont aan, dat
beslissingen genomen worden voordat het brein ze neemt4. En
dat ons brein zich daarvan niet bewust is en blijft denken dat hij
aan het roer staat5. Onderzoek van Norretranders laat zien dat
ons brein zich bewust is van slechts vijftien tot twintig bits per
seconde terwijl er in die spanne tijds miljoenen bits op ons
afkomen. Deze grote hoeveelheid bits kan ons brein niet
verwerken. Als niet ons brein de baas is, wie is het dan wel?
Deze vraag stelde dr. Hew Len, Amerikaans psychotherapeut,
zich in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Gedreven door
het feit dat hij bepaalde problemen waarmee hij in huiselijke
kring werd geconfronteerd, niet kon oplossen met behulp van

Indien een mens besluit om zich te verbinden met hogere energieën en
die toe te laten, dan treedt een situatie in waarin hij van binnen stil
wordt. De innerlijke stilte die intreedt zodra het onderbewustzijn in
meditatie of gebed tot zwijgen is gebracht, heeft tot gevolg dat in het
bovenbewustzijn een verbinding wordt gemaakt met de Goddelijke intelligentie. Deze verbinding leidt tot een staat van inspiratie en men
verkrijgt toegang tot het ‘universele weten’, zoals is weergegeven in
figuur 2.
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een single uit het onderbewustzijn en herhaalt een oud lied van
bijvoorbeeld oud zeer of eenmaal vastgezette overtuigingen.
Onze waarneming van wat er gebeurt, wordt beperkt door wat
wij herkennen, door de match met een vroegere ervaring of
opgeslagen overtuiging. Zo filtert ons brein de impulsen die op
ons afkomen en ook onze reactie wordt op dezelfde wijze bepaald. Onze ervaringen uit het verleden, onze herinneringen en
voorgeprogrammeerde overtuigingen staan aan het roer. En
deze verzameling heeft maar één belang: blijven zitten waar je
zit.
Problemen worden niet veroorzaakt door de omgeving, niet
door de wereld om ons heen, maar door onze reacties op impulsen of bepaalde gebeurtenissen in die omgeving. Het is niet ons
brein of waakbewustzijn dat aan het roer staat, maar ons onderbewustzijn.

De verwarde mens reageert op basis van zijn
herinneringen
Hier bevindt zich ook de bron van inspiratie van beeldende kunstenaars, componisten, dichters en tekstschrijvers. Zij kunnen
vertellen dat zij de beelden die zij vormgeven eerst zien en de
liedjes die zij schrijven eerst horen in hun hoofd. Daarna kunnen
zij besluiten om de beelden die zij voor hun geestesoog zien te
tekenen of te schilderen respectievelijk de melodieën en teksten
die zij horen in hun hoofd op te schrijven teneinde wat zij horen
en zien te kunnen delen met anderen. Ook grote wetenschappelijke denkers zijn zich bewust van dit moment van inspiratie,
wat slechts kort duurt. Albert Einstein heeft over dit proces geschreven dat na het kort durende moment van inspiratie een langer proces volgt dat hij het ‘zweet van de wenkbrauwen’
noemde. Dat tweede proces is nodig om de formule die hij zag
voor zijn geestesoog op een zodanige manier uit te werken dat
hij zijn collega’s kon overtuigen van de juistheid ervan.
Henri Miller schrijft: ‘ik gehoorzaam slechts aan mijn eigen
instinct en intuïtie. Ik weet niets van te voren. Vaak schrijf ik
dingen op die ik zelf niet begrijp, in het stellige vertrouwen dat
ze later duidelijk voor me worden en betekenis zullen krijgen.
Ik heb vertrouwen in de man die het opschrijft, en die man ben
ik zelf, de schrijver.’7
Verbinding met de Goddelijke intelligentie of het universele
weten kan tot stand worden gebracht door meditatie. Nadat het
lawaai van het onderbewustzijn is verstomd, ontstaat de verbinding met hierboven waarlangs nieuwe inzichten kunnen
worden doorgegeven en ontvangen.

Wie staat er aan het roer?
Maar niet velen weten deze ‘staat van inspiratie’ te bereiken en
niet velen zijn bereid naar hun eigen intuïtieve, innerlijke stem
te luisteren en daarnaar te leven. Het overgrote gedeelte van de
mensheid laat zich leiden door de stemmen van de zich steeds
herhalende herinneringen uit het verleden.
Ons bewustzijn is als een jukebox met een hele stapel singeltjes.
Bij iedere gebeurtenis selecteert ons waakbewustzijn trefzeker
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Handelen op basis van het onderbewustzijn heeft tot resultaat
dat wij ons gedragen als een menselijke ping pong bal, in die zin
dat onze reactie in hoge mate afhangt van de invloeden die wij
op dat moment ondergaan. Psychologen zoeken voor dit
verschijnsel de verklaring in het feit dat mensen een aangeboren
neiging hebben om anderen te imiteren. Wij imiteren in het
bijzonder graag personen die wij aardig vinden. Daarnaast is op
basis van wetenschappelijk onderzoek vastgesteld dat in ons
onderbewustzijn kennis en eigenschappen kunnen worden
geactiveerd zonder dat wij ons daarvan bewust zijn. De techniek
die in sociaalpsychologisch onderzoeken naar dit verschijnsel
wordt toegepast heet ‘primen’. Zo is gebleken dat proefpersonen
die geprimed werden met brutaliteit zich daadwerkelijk brutaler
gedroegen en proefpersonen die geprimed werden met beleefdheid gedroegen zich beleefder. De techniek van primen kunnen
wij allemaal herkennen in reclameboodschappen, waar wij
spreken van de ‘verborgen verleiders’8.

Inzichten ontleend aan het Hindoeïsme

deelt: bruikbaar / niet bruikbaar, prettig / onprettig, etc.
- Chitta is de innerlijke geheugenbank van zintuiglijke waarnemingen en onze ingeslepen reacties daarop, en conditioneringen
die zijn bepaald door familie, cultuur van de omgeving;
- Samskaras: neigingen of overtuigingen die in de loop van vele
levens zijn opgebouwd en die bij een volgende incarnatie de persoonlijkheid bepaalt; bijvoorbeeld: ik kan niets, ik kan alles aan,
ik neem graag de leiding, ik ben sportief, ik heb talent voor
muziek, voor zeilen etc.
- Ahamkara of ik-besef, dat maakt dat iedere mens zichzelf
als het middelpunt van het universum ervaart, het EGO;
- Atman: onze ziel, of het eeuwige zelf, de stille getuige die
alles waarneemt en die in verbinding staat met het Goddelijke
bewustzijn

In het Hindoeïsme worden de lagen van bewustzijn als volgt
benoemd10:

Paratman: Goddelijke bewustzijn

- Manas: hier worden indrukken van de zintuigen opgevangen
en verwerkt door er over te piekeren, een associatief proces dat
wordt gevoed door de herinneringen uit het verleden;
- Buddhi: het intellect dat de indrukken toetst aan gegevens in
de geheugenbank; het snijdt en verdeelt, wikt en weegt en oor-

Deze indeling geeft een herkenbare inkleuring aan de hierboven
onderscheiden lagen van bewustzijn. In het waakbewustzijn regeren de Manas en de Buddhis die oordelen na raadpleging van
de Chitta en Samskaras, die in het onderbewustzijn vertoeven,
samen met de werkelijke roerganger, het Ahamkara of EGO.
De inhoud van het onderbewustzijn wordt wel beschreven als

Het effect van priming is van korte duur. Dat komt, doordat wij
in het dagelijks leven voortdurend beïnvloed worden door activering van steeds wisselende herinneringen, stereotypen en
overtuigingen. ‘Zonder dat we ons ervan bewust zijn, wordt ons
gedrag continu beïnvloed door allerlei verschillende dingen
waaraan wij denken, en door wat andere mensen zeggen. We
worden onbewust heen en weer geslingerd door allerlei invloeden van buitenaf, zonder dat we ons dat realiseren9.’ Zo worden
wij onbewust tot een speelbal in handen van onze omgeving.
Volgens Dijksterhuis wijst alles er op dat wij geen eigen vrije wil
meer hebben. Wij zijn verworden tot een verwarde mens, die
zich niet bewust is van zijn ware zelf.

Via onze intuïtie hebben wij toegang tot Goddelijke intelligentie

nov e mbe r 2016 . Sp ieg el beeld . 23

bewustwording
tekst: mr. Edith C. Voskamp / www.intomastery.nl

leiden door nieuwe inzichten die zich ontvouwen. De waarneming van je omgeving verandert, je gaat meer en andere aspecten van de werkelijkheid zien. Daarmee gaan ook je oordelen
veranderen, of beter gezegd: je gaat ervaren dat er meerdere momenten van een dag zijn waarop je in vrijheid keuzes kunt
maken welke woorden je spreekt en welke daden je doet.

Liefde, vergeving en compassie
De energie van vergeving, liefde en compassie staat centraal in
iedere religie. De therapeutische waarde ligt in het zuiveren van
het onderbewustzijn. De methode is eenvoudig; neem afstand
van de situatie en zeg in gedachten tegen eenieder die iets in jou
raakt:
- Ik houd van jou
- Jouw gevoelens van pijn en verdriet zijn ook de mijne
- Wil je mij vergeven / het spijt me
- Ik vergeef jou
- Dank je wel voor de ervaring

een verzameling ‘ikjes’ die onze handel en wandel bepalen11.
Afhankelijk van welk ‘ikje’ wordt aangeraakt door een impuls
uit de omgeving, reageert de mens op die impuls. In het
Hindoeïsme worden deze ‘ikjes’ voorgesteld als vijf witte
paarden12 die ieder een andere kant uit draven. De kar die zij
trekken gaat bijgevolg alle kanten op en de ziel die in die kar zit,
wordt meegesleurd. Het menselijke brein blijft denken dat hij
het is die de kar bestuurt, de leidsels in handen heeft, en dus
alles onder controle heeft. Maar dat is niet zo. De paarden
bepalen waar de kar heengaat. Vroeg of laat beseft de mens dat
hij de weg kwijt is en geraakt in verwarring.

Het pad van verlossing
Wanneer het besef doorbreekt dat je in een oude jas rondloopt
die jou niet meer past, en dat niet jij zelf, maar je EGO en oude
herinneringen aan het roer staan, dan rijst de volgende vraag:
hoe trek je die oude jas uit? Door op pad te gaan; het pad van
verlossing van de ketenen die ons binden, vrij van oordelen over
onszelf, op weg naar vrijheid. Beseffen dat jouw oordelen over
jezelf en over de ander niets meer en niets minder zijn dan de
projecties van je eigen verleden, je eigen overtuigingen en
schaduwkanten, die je herkent in die ander. En dat onze reacties
in de zin van de gedachten die je koestert, de woorden die je
spreekt en de daden die je doet op gelijke wijze worden bepaald
door datzelfde onderbewustzijn.
Pas nadat het onderbewustzijn enigszins is geschoond, verkrijgt
men een open verbinding met hierboven en kan men zich laten
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Het aardige is, dat je dit werk in stilte kunt doen. Ook de toestemming van de ander is niet nodig. Het werkt ook wanneer
de ander inmiddels is heengegaan. Waarom? Omdat wij op een
hoger niveau van bewustzijn allen één zijn. Door jezelf te genezen, genees je ook de ander. Je zegt de woorden tegen je eigen,
Goddelijke zelf. Of, voor wie bekend is met devotie: leg je problemen neer aan de voeten van de Godheid en geef je over. Zie
eenieder die in jouw omgeving komt, en aan wie je je ergert, en
een ieder die jou boos of verdrietig maakt, als een uitnodiging
om jezelf te schonen. Neem 100% verantwoordelijkheid voor iedere situatie. Herhaal het bovenstaande gebed totdat de energie
die de verbinding met de ander blokkeert, uit je eigen systeem
is weg geëbd. Vul de ruimte die dan in jezelf ontstaat op met
Goddelijke liefde en licht; de herinnering wordt uit je geheugen
gewist en er ontstaat ruimte. Ruimte in jezelf en ook in de ander.
Indien iemand anders ons iets aandoet, is men eerder geneigd
iemand te (ver)oordelen, dan om hem te vergeven. Hier ligt een

Besef dat jouw oordelen over
jezelf en over de ander niets
meer en niets minder zijn dan de
projecties van je eigen verleden,
je eigen overtuigingen en
schaduwkanten, die je herkent
in die ander

keuzemoment, waarin men zich mag realiseren dat vergeving
vanuit het hart een geheel ander effect heeft dan (ver)oordelen.
Deze keuze kan in de praktijk heel lastig zijn. Eens tijdens een
‘helende reis’ ervoer ik opnieuw een zeer traumatische ervaring
in een vorig leven. Door dit opnieuw te ervaren verminderde de
pijn in mijn lijf, maar ging niet helemaal weg. Pas toen ik voor
mijn geestesoog zag hoe de dader mij om vergeving smeekte,
kon ik hem vergeven. Op datzelfde moment verdween de pijn
helemaal.
Vergeving schept ruimte en heeft een verbindende werking tussen mensen. Ieder oordeel schept afstand en lost in wezen niets
op. Zoals Jezus zei: oordeel niet en gij zult niet geoordeeld worden, waarmee hij verwijst naar de zich herhalende effecten van
de wet van oorzaak en gevolg. Deze wetmatige kringloop van
actie en reactie kan worden doorbroken door vergeving: ‘vergeef
en ge zult vergeven worden’.13

Of de effecten van onze gedachten, woorden en daden positief
zijn, kan eenieder alleen voor zichzelf beoordelen. Ook hier
geldt: oefening baart kunst. Neem ‘s avonds vijf minuten tijd,
breng een willekeurige gebeurtenis van die dag voor de geest
en stel jezelf de volgende vragen:
- Scheppen mijn gedachten, woorden en daden ruimte voor
mijzelf en de ander, of hebben zij een beperkend effect?
verbinden mijn gedachten, woorden en daden mensen met
elkaar, of hebben zij een scheidend effect?
- Creëren mijn woorden en daden iets, of maken ze iets kapot?
Naarmate men vaker kiest voor actie op basis van inspiratie, en
men zich bewust wordt van de positieve effecten daarvan –
zowel voor zichzelf als voor de omgeving - zal men zich minder
vaak laten verleiden door het EGO in zijn pogingen de heerschappij van het blinde onderbewustzijn te herstellen. <
Voetnoten

Het hogere zelf als roerganger

1. Het Tibetaanse dodenboek, N. Kluwer N.V. Deventer 1971, p. 18

Naarmate men één van de methoden om het onderbewustzijn
te schonen vaker toepast, verdwijnen de herinneringen en daarmee ook de macht die het onderbewustzijn - ons EGO – tot dat
moment heeft gehad over ons gedrag. De kakofonie, het gepieker komt tot rust, het bovenbewustzijn wint aan zeggenschap
en de verbinding met de Goddelijke bron wordt hersteld. Daarmee verkrijgt het waakbewustzijn een keuzemogelijkheid hoe
te handelen op impulsen uit de omgeving: reageer ik op basis
van herinneringen uit het verleden, of laat ik mij inspireren door
wat mijn intuïtie mij ingeeft? Met andere woorden: kies ik voor
actie of voor reactie?

2. Edith C. Voskamp, Spiegelbeeld 2016/10
3. Dick Swaab, Wij zijn ons brein, Contact, Amsterdam 2010
4. Benjamin Libet of the University of California at San Francisco,
5. User Illusion: Cutting Consciousness Down To Size, science journalist Tor
Norretranders
6. Deze figuren zijn ontleend aan dr Len, in Zero limits van Joe Vitale, Wiley 2007
7. Henri Miller, Reflections on writing, in Wisdom from the heart, Norfolk, New
directions press, 1941
8.Kennis omtrent de plaats in de hersenen waar dit proces zich afspeelt, leidt tot
speculaties omtrent ‘nano-marketing’.
9. Ap Dijksterhuis, Het slimme onbewuste, Bert Bakker, 2007 p. 185-186
10.Tien Upanishads, Ars Floreat, en Aparna Devi, Tussen de oren, Tilburg 2016

Nadat het onderbewustzijn aan macht heeft ingeboet, ontstaat
er ruimte voor de vrije wil, en kunnen wij ervoor kiezen om niet
langer slaafs te reageren op impulsen van buitenaf.

11. Een korreltje vertrouwen en een halve gram moed, Giep van Werven
12. Zoals op het voorportaal van de Kali tempel in de ashram van Amma, Amritapuri, Kerala, India
13. Luk 6: 37-38

nov e mbe r 2016 . Sp ieg el beeld . 25

