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Dank aan 

Winnie Bruynooghe: mijn levensgezellin in goede en kwade 

dagen, die liefde geeft à volonté en het manuscript grondig heeft 

nagelezen. 

Bô Yin Râ: die me net op tijd en op wonderlijke wijze op de juiste 

weg zette. Die me liet inzien wat werkelijkheid was en me leerde 

het leven met vreugde te leven, als deel van een levend geheel. 

Nezahualcoytl: voor zijn ludiek ‘antwoord’ op mijn innerlijk 
gestelde vraag. 

Het Geheel: mijn eeuwige metgezel, vriend en inspiratiebron. 

 

 

Opgedragen aan alle: 

Individuele Innerlijke Revolutionairen, gelukszoekers, Magiërs 

van de Lach, (leerling)tovenaars, (leerling)alchemisten, 

waarheidszoekers, sceptici, ongelukkigen, gelukkigen,  gelovigen, 

ongelovigen, wereldverbeteraars en alle mensen van goede wil. 

 

 

Oy mo leu tet! 

Vreugde is Hartzaak! 

Alle geluk! 
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Bô Yin Râ 

 

 

 

 

 

De tijd van vervulling is eindelijk aangebroken; 

hij zal de gedrochten der duisternis 

geen nieuw voedsel meer bieden. 

De stem van de liefde zal niet meer 

overweldigd kunnen worden, 

hoezeer ook de draken van de afgrond 

 steeds nog de zielen beangstigen. 

Ten leste zullen zij omkomen, 

en de liefde zal nieuw leven wekken! 

   

(Bô Yin Râ - 1876-1943 / PSALMEN) 
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Pakal Votan 

 

 

 

Ik probeer niet om u te vertellen wat te zijn. 

Oh nee, oh nee, ik niet. 

Maar als de mensheid wil overleven, 

de mensen in leven willen blijven, 

 zullen ze deze wereld opnieuw moeten opbouwen. 

Te beginnen met jou en mij. 

Denk alleen al aan de armoede, de haat en de leugens 

En stel je de vernietiging voor van alles wat je veracht 

Langzaam uit de as van de feniks herrijst 

een heerlijke nieuwe wereld. 

 

 

(Pakal Votan - Heer van Palengue / Mexico / 603-683) 
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1 Gebruiksaanwijzing  

 

Alles is aanwezig in het nu. 

Buiten het moment bestaat er niets. 

Het leven is een opeenvolging van momenten. 

 

(Yamamoto Tsunetomo 1659-1719 / DE WEG VAN DE SAMOERAI) 

 

Volgorde  

De verschillende stukjes zijn vrolijk met elkaar verbonden en 

voelen zich voldoende zelfstandig om in willekeurige volgorde 

gelezen te worden. Dit boek berust op eenvoudige principes die 

op verschillende manieren benaderd worden. Herhalingen zijn 

onvermijdelijk en werken versterkend. 

 

Leesafspraak: hoofdletters, geest en Geest e.d.   

Om verkeerde interpretaties uit te sluiten, gebruik ik een kleine 

letter voor de fysiek vergankelijke mens en een hoofdletter voor 

de eeuwige GeestesMens.  

Voor alle duidelijkheid: het woord 'geest' wordt in dit boek niet 

gebruikt om het, van onze hersenen afhankelijke, denkvermogen 

aan te duiden. Overal waar eenzelfde woord gebruikt word om 

een materieel of een Geestelijk fenomeen aan te duiden, geef ik 

om verwarring te vermijden de Geestelijke Werkelijkheid een 
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hoofdletter. 

Voorbeeld: ik = het sterfelijk mensdier en Ik = de onsterfelijke 

Geestesmens 

 

Geest is het goddelijke deel van een mens, 

dat in staat is naar de hemel op te rijzen. 

Het stoffelijke deel, 

bestaande uit aarde, water, lucht en vuur, 

is sterfelijk en blijft op aarde. 

 

(Hermes Trismegistus 3000 vC) 

 

hij/zij  

Als ik schrijf: de blije magiër... 'hij' doet dit of dat, dan kan 'hij' elke 

gender vorm zijn. Dit is een doe-boek, een Hartleiding die je 

vreugdevol kunt toepassen in je leven. 

 

Zoveel ge de vreugde aan waarde weet toe te meten, 

zoveel waarde onttrekt ge aan het leed, 

- totdat het eens de gewillige dienaar van uw vreugde wordt! 

 

(Bô Yin Râ 1876-1943 / HET BOEK VAN DE KONINKLIJKE KUNST) 
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2 Waarschuwing 

Dit Magisch Hartboek kan je leven veranderen, je geluk 

vermeerderen en de wereld verbeteren. Klinkt goed? Toch een 

waarschuwing: als je 't leest word je niet alleen verantwoordelijk 

voor jezelf, maar voor de hele wereld. Meer zelfs, voor het hele 

universum. Als je niet van plan bent een vrolijk gestemde 

tovenaar, een Magiër van de Lach (of een opgewekte Innerlijke 

Revolutionair) te worden, gooi je dit boek beter weg 

 

Opmerking: of je dit boek nu weggooit of niet, de gevolgen van je 

daden kan je niet ontlopen. Je kan wel roepen: 'Ik heb het niet 

geweten!' En dan krijg je ooit als antwoord: 'Je had het moeten 

weten, want je kreeg een geweten!' Maar goed, laten we niet op de 

tijd vooruitlopen: je bent nog niet dood. Alhoewel, als je 't bekijkt 

van het standpunt van de ziel of van je eigenlijke Geestelijke Zelf ... 

 

De wereld verbeteren zeg je ... 

Gaat het de goede kant op of lopen we blindelings onze ondergang 

tegemoet? Misschien is 'nu' wel het grote 'kantelmoment' voor 

onze planeet. We zitten allemaal op de wipplank van het lot. Aan 

de ene kant van de plank regeert het goede: liefde, vreugde, geluk, 

vriendschap, de kunst van het geven ... aan de andere kant heerst 

het kwade: de leugen, angst, haat, nijd, ongeluk, de graaipest en 

ander fraais. En jij? Jij staat wijdbeens in het midden van deze 

plank en bepaalt, door je innerlijk en uiterlijk handelen, aan 
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welke kant de balans uiteindelijk zal doorslaan. De goede toch?!  

Vergeet de opkomende gedachte dat jij het verschil niet kunt 

maken. In de Geest is ieder mens verantwoordelijk voor het geluk 

van alle anderen. De wereldbevolking is een verzameling 

individuen. Ieder individu dat er in slaagt (of toch probeert) om 

in alle omstandigheden zijn geluksgevoel te handhaven, wordt 

meester van zijn lot en draagt zijn vreugdesteen bij tot het 

levende bouwwerk der mensheid.  

  

Jouw geluk is van wereldbelang 

Je kan geloven in het Kleine Niets of de voorkeur geven aan het 

Grote Al. Misschien zweer je bij de platheid van de aarde en ben 

je van mening dat de sterren lantaarntjes zijn van dartele 

luchtgeesten (BYR = Bô Yin Râ). Wat je ook denkt, het verandert 

niets aan het simpele feit dat ieder mens verantwoordelijk is voor 

zijn eigen doen & laten. Om je leven te veranderen, jouw geluk te 

vermeerderen en de wereld te verbeteren is het juiste innerlijke 

handelen meestal doeltreffender dan grote uiterlijke woorden en 

daden. En of je het wil of niet: als deel beïnvloed je het geheel. Het 

is opletten geblazen: al wat je voelt, verbeeldt, denkt, doet ... en 

laat, heeft zijn gevolgen. Voor jou ... en voor de hele wereld. Wees 

gelukkig! 

TOVER-DOEN 

Stel je innerlijk voor: een wereld waar liefde heerst. 

Dit zinnetje lezen heeft geen enkele waarde. De toverkracht* zit 

erin om wat je wil, voor te stellen alsof het er al is. Op naar een 
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betere wereld door jouw innerlijke revolutie! 

Toverkracht* Voor wie van alles oorzaak en gevolg wil weten: deze 

'toverkracht' werkt doordat de innerlijke werkelijkheid oorzaak is 

en de uiterlijke werkelijkheid gevolg. En of je je daar nu al of niet 

bewust van bent, deze (tover)kracht werkt onverbiddelijk. Je doet 

er goed aan om jezelf innerlijk vorm te geven. Voor mensen die zich 

laten leiden door hun angsten zijn de gevolgen desastreus: je trekt 

aan waar je mee bezig bent en je krijgt wat je vreest. Je kan maar 

beter alle angsten resoluut (het zijn taaie rakkers) verbannen en 

vervangen door een voorstelling van wat je als geluk ervaart.  

 

OPGELET GEVAAR! (voor de zinzoeker) 

Het feit dat je met geheimzinnige glimlach, devoot gebaar en blik 

op oneindig uit je nek zit te lullen wil nog niet zeggen dat je 

waarheid van leugen kunt onderscheiden. In de 'spirituele' 

boekhandels ligt het vol boeken van schrijvers die vrolijk of 

minder vrolijk waarheid met fantasie vermengen. Dit is niet 

zonder gevaar voor de zinzoekende mens. Wie op zijn zoektocht 

naar de-zin-van-het-leven valse wegwijzers volgt, kan serieuze 

stukken van zijn levenstijd verliezen of zelfs helemaal de occulte 

mist ingaan.  

 

Waarheid van verzinsel onderscheiden? 

Met studie en wat denkwerk kan je proberen de zin van het leven 

te ontsluieren. Met gebruik van de rede kan je allerlei stellingen 
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en hypotheses verkiezen, verwerpen of zelfs tot voor de hand 

liggende conclusies komen. Maar zekerheid krijg je niet met deze 

methode. Meestal maakt men zich er vanaf met de bewering: er 

zijn geen antwoorden op de traditionele levensvragen. Wel ik heb 

goed nieuws, dit geldt enkel als je uitsluitend het hersendenken 

gebruikt voor het onderzoek. Wie zekerheid wil, moet zijn 

gevoelsondervindingsvermogen wekken en gebruiken. Het is 

zoals met spieren, als je ze oefent, worden ze sterker.   

 

De eeuwige werkelijkheid is voor 

verstandelijke conclusies onbereikbaar. 

Zij kan slechts in het bewustzijn worden gevoeld,  

en brengt slechts in de gevoelsondervinding bevestiging, 

die zó volkomen is, dat ook niet meer 

de geringste wens blijft bestaan 

om het ervarene in gedachten te begrijpen. 

 

(Bô Yin Râ 1876-1943 / Hortus Conclusus) 

 

Over zekerheid en zekerheid 

Wanneer je innerlijke zekerheid hebt verkregen, heb je geen 

uiterlijke bewijzen meer nodig. Het is wel een intens 

vreugdevolle ervaring als totaal onverwacht de hypnose van de 

stoffelijke 'werkelijkheid' een ogenblik wordt opgegeven van 

Geestelijke zijde. Zo is het me enkele malen overkomen dat ik 

oudere mensen kortstondig in hun Geestelijke gedaante mocht 
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waarnemen. Ze zagen er stralend uit en opnieuw een jaar of 

zeventien. Eenmaal zag ik het schijnbaar onverstoorbare gezicht 

van een serveerster een seconde veranderen in een 

vuurspuwende drakenkop. Ik had er alle begrip voor. Mijn 

tafelgenoot bestudeerde de menukaart wel uitzonderlijk grondig 

(en langdurig). 

 

Waarom op zoek gaan naar de zin van het leven? 

Wel, stel je voor je wordt geboren, je denkt te leven en je gaat 

dood. En dan pas weten ze je te zeggen dat je vergeten bent te 

leven. 

Je wil protesteren en Je zegt: 'Jamaar Ik dacht...'  

En dan antwoordt de poortwachter van dienst: 'Dat is 't hem juist, 

Je leven speelde zich af  in het theater van Je aangeleerde 

'werkelijkheid''. 

'Kan Ik herkansen?' 

'Herkansingen zijn niet voorzien.' 

'Wat is dan eigenlijk de zin van het leven?' 

'Het best kan Je de aarde als trampoline gebruiken.' 

'Wat moet Ik me daarbij voorstellen?' 

'Wel zo kan Je de kracht waarmee Je in de materie terechtkwam 

gebruiken om Je af te stoten. 180° ommekeer. Terug vanwaar je 

kwam, terug naar je vreugdevol Vader/Moederland.   

 

Alle geluk in uw eigen-zinnige zoektocht naar de Eigen Zin! 
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3 Grenzen van het hersendenken 

Spelen en speelveld 

318.979.564.000 is een flink getal. Het is het aantal mogelijke 

stellingen die kunnen ontstaan na het spelen van de eerste vier 

zetten tijdens een schaakspel. In de wondere wereld van de 

geldcreativiteit (doel = winstvermeerdering) blijven versleten 

uitdrukkingen als 'buiten de lijntjes kleuren' en 'thinking outside 

the box' in gebruik. Bij het schaken kan je iemand 'schaakmat' 

zetten (altijd leuker dan schaakmat staan) of het spel kan 

eindigen op een 'patstelling'. Bij mijn weten is er in de 

schaakgeschiedenis geen enkele 'creatieve' grootmeester 

bekend, die gezwind 'buiten de lijntjes kleurde' en, om schaakmat 

te vermijden, zijn koning buiten het speelveld plaatste, spottend 

zijn tong uitstak naar zijn tegenstrever en laconiek opmerkte: 'En 

nu gij!' Dit kan (normaal) niet gebeuren, door het simpele feit dat 

er buiten het schaakbord niet kan geschaakt worden. 

Vanzelfsprekend toch?  

Een ander leuk gezelschapsspel is het hersendenken, met als 

speelveld de stoffelijke 'werkelijkheid' en de gedachten als 

speelsstukken. Wie kent nog het 'reglement' van dit spel? Waar 

begint en waar eindigt het speelveld? Probeer maar eens 

geheimzinnig progressief buiten de lijntjes te kleuren als de 

grenslijnen door de meedogenloze tand des tijds volledig zijn 

uitgevreten. 

Geen idee van het aantal mogelijke zetten in dit denkspel. Ieder 
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kind wordt al speler vanaf het ogenblik (min of meer vanaf de 

lagere school) dat zijn wereld vakkundig vervangen wordt door 

de algemeen bedachte 'werkelijkheid'. Dit aangeleerde beeld 

verschilt naargelang de tijd, de streek en het milieu waar het kind 

geboren wordt. Het levende kind verandert langzaam in een 

volwassene die denkt te leven. Uitzondering zijn de eenvoudigen 

van verstand en de kunstenaars, die laatsten blijven gewoon 

kinds spelen. 

 Het spel 'hersendenken' is niet zonder gevaar. De inzet is ... Jezelf. 

De huidige stand in 'het spel' is dramatisch: veruit de meeste 

spelers zijn vergeten dat ze aan zet zijn. Het gevolg is een inerte 

toestand: de spelers dromen dat ze de stukken zijn en verkeren 

in de waan willekeurig verplaatst te worden door een blinde 

speler, genaamd Noodlot. 

Dit boek is een uitnodiging om het spel LEVEN vrolijk zelf te 

spelen. Het is nu eenmaal stukken plezieriger jezelf te 

verplaatsen, dan 'willekeurig' als stuk verplaatst te worden. 

Alhoewel 'willekeurig' is veel gezegd als je weet dat hetgeen je in 

het leven toevalt meestal niet zo toevallig is. 

 

In 't kort: 

We zijn ons denken niet.  

Het werkterrein van het hersendenken beperkt zich tot de 

materie. 

Door ons innerlijk en uiterlijk doen (en laten) kunnen we - 

gedeeltelijk - ons lot bepalen. 


