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Dit boek draag ik op aan mijn kleinzoon Sid die mij in de herfst van mijn 

leven zoveel liefde en plezier heeft gegeven en met wie ik zoveel avonturen 

heb beleefd. Dankzij hem heb ik de paradijselijke staat van het jonge kind 

herbeleefd: vrij en onbevangen, niet gehinderd door een ego. En in het 

hoofd geen monsterachtige wereld. 



Deze beschouwing heb ik geschreven voor iedereen die zich afvraagt:  

wie of wat ben ik en waar vind ik duurzaam geluk? Mijn wens is dat de lezer 

dit geluk vindt in zichzelf in de wetenschap dat alles in het universum  

één en met elkaar verbonden is.

Anthonie Janse





Mijn innige dank gaat uit naar mijn vrouw Grietje  

die mij trouw heeft gevolgd en geïnspireerd.  

Dankzij haar mocht ik ervaren dat geluk ook is:  

je diepste zelf vinden in de ander.
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inleiding

Dit boek is de weerslag van vele jaren onderzoek en nadenken over wat 

bewustzijn en geest is en hoe kennis ervan tot vrede en geluk kan leiden. 

De inhoud is mede samengesteld op basis van mijn notities van gesprekken 

met deskundigen op het gebied van oosterse wijsheidstradities, filosofen en 

westerse wetenschappers. 

Kennis van de natuurkunde en neurowetenschap met betrekking tot bewust-

zijn en geest was in het begin van mijn interesse in dit onderwerp, omstreeks 

1960, niet zo ruim beschikbaar als tegenwoordig. Nu is zelfs de quantum-

mechanica betrokken bij het onderzoek naar de relatie tussen bewustzijn en 

materie en die kennis is voor iedereen beschikbaar.

Mijn geluk is dat ik authentieke leraren heb ontmoet die diepe inzichten 

over de aard van geest en bewustzijn persoonlijk van hun verlichte leer-

meesters hebben ontvangen en persoonlijk aan mij hebben doorgegeven. 

Die overdracht vond plaats in de sfeer van een inwijding. Tegenwoordig telt 

het westen een groeiend aantal leraren dat dezelfde kennis en ervaring met 

iedereen wilt delen.

een glimp van het mysterie

Deze beschouwing zal op tal van punten onvermijdelijk abstract en cryp-

tisch lijken. Woorden zijn symbolen, ze verwijzen naar iets, maar zolang we 

niet weten waar ze naar verwijzen zijn woorden onmisbaar. Zoals de filosoof 

Ludwig Wittgenstein al zei: Das Wort ist nicht das Ding.

Bovendien is bewustzijn niet te beschrijven. Echter, wie onbevooroordeeld 
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en intuïtief in zijn innerlijk schouwt, kan een glimp van dit mysterie opvan-

gen. Het behoort tot de menselijke intuïtie dat we diep in onszelf in contact 

zijn met wat we kunnen noemen de grond van ons bestaan, het allesom-

vattende, leven scheppende bewustzijn. Een glimp van dit contact met ons 

diepste zelf laat een indruk achter van verwondering, vrede en geluk. 

De wetenschap zal ongetwijfeld nieuwe feiten aan het licht brengen wat 

betreft bewustzijn en de werking van ons brein. Toch zal de kern van wat 

ik hier probeer te beschrijven haar waarde behouden omdat het tijdloze 

kennis is van een tijdloos mysterie.

dit boek geeft geen formules om zakelijk succesvol te zijn

Dit boek is niet geschreven om zakelijk succesvol te zijn maar om gelukkig te 

zijn. Er worden tegenwoordig veel mentale trainingen aangeboden die zijn 

te omschrijven als: de studie van succes. Een dergelijke studie leert veelal 

onzekere en gestreste mensen, meestal medewerkers van grote bedrijven, 

succesformules te hanteren. Men kijkt daarbij hoe beroemde en bekende 

personen tot hun top-prestaties komen in een steeds meer eisende en com-

petitieve wereld. De cursisten leren waarneming, gedachten en gedrag van 

zichzelf en anderen om te zetten in persoonlijke strategieën voor succes. 

Dit boek richt zich op iets anders: zelfkennis en gelukkig zijn. 

Met dit boek hoopt de schrijver vooral mensen te bereiken die niet weten-

schappelijk geschoold zijn op het gebied van filosofie, psychologie, biologie 

of theologie.

de werkelijkheid is niet te beschrijven

Voor de inhoud van dit boek heb ik gebruik gemaakt van mijn notities, sinds 

1960, van gesprekken met wetenschappers, filosofen, yogi’s, het beoefenen 

van yoga, meditatie, het volgen van lezingen, conferenties, etcetera.

Bij deze beschouwing heb ik waarde gehecht aan objectiviteit zonder voor-

ingenomenheid. De beweringen zijn gebaseerd op waarneming, gevonden 

feiten en onderlinge verbanden en zijn door wetenschappers getoetst. Van-

zelfsprekend delen niet alle onderzoekers de hier geponeerde gedachten. 

Diversiteit in opvattingen over een onderwerp als bewustzijn, liefde en geluk 
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is onvermijdelijk. Het gaat tenslotte om de waarheid aangaande de werke-

lijkheid en die is niet met woorden te omschrijven.

Onze zintuigen geven ons een beeld van de werkelijkheid maar niet de werke-

lijkheid zelf. De fundamentele werkelijkheid, het subject, is niet te beschrij-

ven, bijverschijnselen, objecten, wel. Leden van religieuze gemeenschappen 

zien woorden en teksten vaak voor waarheid en heilig aan. Het gevolg is dat 

men met stelligheid praat over dingen waar men nauwelijks iets over weet of 

weinig ervaring mee heeft. Woorden zijn voorstellingen, niet de werkelijk-

heid, niet dat waar ze naar verwijzen. Mijn ervaring met wat de kern is van 

ons menszijn, zoals gepoogd te verwoorden in deze beschouwing, heb ik te 

danken aan mijn leraren.

geen theorie afgeleid van een religie

Waarin verschilt deze beschouwing van andere over dit onderwerp? Zeker 

ook omdat het geen theorie is gebaseerd op een bepaalde religie. En ook 

omdat de onderwerpen, ter verduidelijking, telkens in andere bewoordingen 

en vanuit een ander perspectief worden belicht. De inhoud is de weerslag van 

een persoonlijk zoeken naar wat ieder mens het belangrijkste vindt: gelukkig 

zijn. Daarom spitst deze beschouwing zich toe op de universele beleving van 

bewustzijn en geluk. Alleen vrede en geluk geven het leven zin.

Er zijn tegenwoordig veel stromingen die elk op een eigen manier, weten-

schappelijk of noëtisch, bewustzijn proberen te definiëren.

zonder mijn leraren was ik nog zoekende

De interpretatie van diverse klassieke filosofische teksten is persoonlijk of 

gebaseerd op gesprekken met mijn leraren. Zonder hen was ik nu nog zoekende.

De mens gaat steeds verder om een beter begrip te krijgen van zichzelf en 

het leven op deze planeet. Op dit punt gaan de wetenschappelijke ontwik-

kelingen steeds sneller. 

bewustzijn is altijd op de achtergond aanwezig

Deze beschouwing geeft geen intellectuele analyse van geest en materie. 

Het gaat over de beleving van de toestand wanneer de geest stil en het 
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bewustzijn in rust is. Dan is er enkel gewaarzijn van ruimte en vrijheid. 

Dit is een staat van bewustzijn die altijd op de achtergrond aanwezig is 

maar door het denken wordt overschaduwd. Ik heb absoluut niet de inten-

tie de lezer een bepaalde leer op te dringen, evenmin zeg ik wat hij of zij 

wel of niet moet doen. Men vindt hier dan ook geen oefeningen en lijstjes 

met tips, wat in veel boeken over spiritualiteit het geval is. Met dit boek 

wil ik bijdragen aan het verduidelijken van wat de kern is van het mysterie 

mens. De inhoud is gebaseerd op mijn ervaring en gesprekken gedurende 

tientallen jaren met eerlijke, wijze en geleerde mensen.

algoritmes, robots, drones en exoskeletten nemen werk over

In deze tijd, de 21-ste eeuw, dreigen grote groepen mensen door de techno-

logie buiten spel te worden gezet. Algoritmes, robots, drones, zelfrijdende 

auto’s, exoskeletten die het werk overnemen. Velen voelen zich daardoor 

nutteloos en ongelukkig want ze willen een bijdrage leveren aan de samen-

leving en daar persoonlijk bij betrokken zijn. Experimenten met een arbeids-

loos inkomen, omdat er geen werk was, waren geen succes.

De meeste mensen halen voldoening in het leven uit hun werk. Zonder doel 

lijkt ons dagelijks werk zinloos en raken we gefrustreerd. Desondanks, 

beschouwt een groot deel van de werkenden hun werk als nutteloos. Ze 

halen er geen arbeidsvreugde uit. Ze denken dat ze gemist kunnen worden. 

De vraag naar zingeving, de betekenis en doel van ons leven, komt centraal 

te staan.

de vraag is of mensen de veranderingen kunnen bijhouden

Inzicht in wat we willen en kunnen, blijft van elementair belang want nieuwe 

technologieën creëren nieuwe banen. Maar kijkend naar de versnellingen in 

de automatisering en techniek is het zeer de vraag of mensen die veranderin-

gen kunnen bijhouden. De gevolgen zijn op grote schaal al zichtbaar: stress, 

burn-out, uitputting, angst, vermoeidheid, slapeloosheid etcetera. Fitness, 

yoga, nlp, personal coaches, kuren met vitamines en mineralen zijn inmid-

dels trends om de dagelijkse spanning het hoofd te bieden. Met dit boek hoop 

ik een alternatief perspectief te openen.


