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Inleiding

W

elkom bij de oefeningen van De rechtstreekse weg.
Als je bekend bent met mijn spirituele onderricht, dan weet je dat ik het ‘De Weg van de Bevrijding’
noem. In dit boek introduceer ik een nieuwe vorm van
onderricht, De Rechtstreekse Weg – een dynamische
methode op basis van beschouwende spirituele oefeningen. Ze vormen de meest fundamentele, beknopte,
eenduidige en onmiddellijke variant van het onderricht van de Weg van de Bevrijding – de activiteit van
zelfrealisatie of ontwaken zelf.
Dit onderricht is rechtstreeks in die zin dat het alleen vanuit een intuïtieve ervaringsbenadering beoefend kan worden. In dit onderricht geef ik zelfrealisatie
of ontwaken – de verlichte visie – weer door gebruik te
maken van de visie zelf, en niet op de vertrouwde manier via een ontwikkeling die doorgemaakt moet worden. Het ego moet zich dat onderricht niet proberen
eigen te maken op basis van zijn eigen inspanningen.
Het kan alleen beoefend worden vanuit de bewustzijnstoestand die altijd al voorafgaat aan ego-georiënteerdheid. Die toestand kan alleen vanuit ontspanning
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bereikt worden, nooit op basis van een egocentrische
inspanning of een slimme geest.
Er bestaat bijvoorbeeld een altijd en nu al aanwezige
vredige, stille en bewuste bewustzijnstoestand die nu
op dit moment in je eigen ervaring aanwezig is, los van
iedere poging om die toestand te vinden of te bereiken.
Probeer hem niet op basis van een vorm van zoeken of
mentale inspanning te bereiken, maar word je er bewust van en onderken dat er op de achtergrond sprake
is van een rust en wakkerheid die nu al in je ervaring
aanwezig is voordat je ernaar op zoek gaat. Die altijd en
nu al aanwezige toestand is de toestand waar het onderricht van de Rechtstreekse Weg niet alleen gebruik
van maakt, maar die hij ook ten volle wil benutten, ofwel tot volledige realisatie wil laten komen.
Om vruchtbaar te zijn dient het onderricht van de
Rechtstreekse Weg oprecht, eerlijk en met zelfvertrouwen toegepast te worden. In die zin moet je ten diepste
authentiek en volwassen zijn om te profiteren van deze
rechtstreekse vorm van onderricht. De nadruk ligt niet
op de leerling, noch op de leraar; hij is gericht op de
levende ervaring. Paradoxaal genoeg kan hij van alle
vormen van onderricht van de Weg van de Bevrijding
het gemakkelijkst misbruikt worden. Als je dit onderricht wilt volgen, raad ik je daarom aan om dat te doen
zonder er iets mee te willen bereiken, zonder egocentrische agenda, maar in plaats daarvan je diepste integriteit en meest hartgrondige toewijding in te zetten
om deze oefeningen toe te passen ter openbaring van
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de waarheid en ten voordele van alle levende wezens.
Dit onderricht is niet bedoeld om te lezen, te bestuderen of conceptueel te begrijpen; het is bedoeld
om toegepast te worden – elke dag één oefening. Het
dient ervaren te worden in de diepste stilte van je wezen. Het onderricht van de Rechtstreekse Weg kent
geen methodologie buiten wat in iedere uitlegoefening aangegeven wordt. Iedere oefening is een manier
om je rechtstreeks bewust te maken van een specifieke
zijns- of bewustzijnstoestand binnen je eigen ervaring.
Daarom kunnen deze oefeningen alleen intuïtief begrepen en eigen gemaakt worden, voordat het denken
gaat zoeken naar hoe het ze kan begrijpen.
Als je je de Rechtstreekse Weg eigen gaat maken,
moet je aandacht niet gericht zijn op het conceptuele
denken, maar moet ze rusten in een toestand van intuïtieve ontvankelijkheid. Iedere oefening is bedoeld
om individueel op te mediteren tot je er wakker voor
wordt en je haar binnen je eigen ervaring realiseert.
Leg nadruk op iedere oefening die je aandacht trekt
of je verlangen wekt. Met elk van de oefeningen kan
gewerkt worden zolang je je daartoe geroepen voelt, en
je moet je vrij voelen om net zo lang bij een oefening
te blijven als je daar behoefte aan hebt – een dag, een
week, een maand, of zelfs een jaar. De kwaliteit van de
inzichten die je opdoet is veel belangrijker dan de hoeveelheid oefeningen die je je eigen weet te maken.
Spiritueel ontwaken verwijst naar een ervaringsinzicht dat veel weg heeft van wat je voelt en ervaart als
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je midden in de nacht wakker wordt uit een droom.
Het is de ervaring van wakker worden uit de droom van
het afzonderlijke ‘ik’ en de manier waarop dat ik het leven ervaart, en je bewust worden van de werkelijkheid
van universeel Zijn en de illusie van je individualiteit.
Dat ontwaken is geen ontsnapping aan het leven, noch
een afwijzing van jezelf of de wereld. Het is een omarming van de waarheid van Wat je bent, van zowel je
eigen zijn als het Zijn van alle levende wezens.
Wat is Zijn? Ik gebruik dat woord om de onderliggende aard aan te geven van jouw werkelijkheid en die
van alles wat er is zoals ze vanuit de ontwaakte manier
van kijken ervaren wordt. Je kunt Zijn beschouwen als
synoniem met de Tao, het Oneindige, de werkelijkheid, het absolute, noumena, leegte, de Godheid, zuiver bewustzijn, gewaarzijn (mits niet begrepen in haar
beperkte, conventionele betekenis), en misschien ook
wel Geest. Het belangrijkste om te onthouden is dat
de aard van het Zijn niet volledig met behulp van concepten beschreven of begrepen kan worden. Hij kan alleen als ervaring begrepen worden. Daarom zullen we
in deze oefeningen ook niet proberen om conceptueel
te begrijpen wat Zijn is, want Zijn is geen wat of een
ding, maar de volledig ontwaakte visie en toestand van
de verlichting zelf.
Spiritueel ontwaken kan oppervlakkig of diep zijn,
blijvend of van voorbijgaande aard. In het algemeen
vang je kleine, tijdelijke glimpen op of krijg je een
voorproefje van de verlichte visie (die je leven in ver-
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