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Dit boek zou niet tot stand zijn gekomen zonder de 

waardevolle samenwerking met Ronald van Linde, die in de 

materie is gedoken en mijn werk heeft geredigeerd en wiens 

bijzijn mij tot heil en zegen is geweest en nog is. Ik ben hem 

zeer erkentelijk. 



 



 

Ik draag mijn werk op aan allen die zichzelf ontdekten en 

hiermee het universum verrijkten. Individuen die onbegrepen 

zijn en toch, ik heb hen mogen ontvangen en iets essentieels 

mogen zien van de schoonheid en de zin die hen drijft. Met dit 

werk wil ik de onzichtbaren erkennen die hun levenswerk 

nastreven en er wonderlijke fascinaties op nahouden die 

essentieel zijn te noemen. Ik eer de reizigers die alleen zijn en 

vanuit hun onzichtbare innerlijke integriteit zien en creëren en 

ontdekken en ervaren. Ik houd van hen. Zij zijn de 

beminnenswaardige individuele wezens die ik ken in naam en 

ik heb hun waarachtige identiteit geproefd. Zij zijn het waard 

genoemd te worden. Zij zijn avataras. Redders van werelden en 

realiteiten. Ik geloof in hen die zichzelf ontdekken en zieners 

zijn en gelovigen van werelden die nog nooit door enig mens 

zijn gezien. Alles wat deze mooie reizigers mij hebben verteld 

zal ik in mijn essentie opnemen en behouden. Niets zal voor 

niets zijn geweest. De essentie van wat jij waarmaakt zal 

behouden blijven. Jij zult de overwinnaar zijn van de wet van 

de vergankelijkheid. Geloof je mij niet of zie je het anders? Dat 

is ook goed. Jouw essenties zijn heilig en ik erken jouw 

levenswerk. In liefde en in vertrouwen luisterde ik naar je en 

jouw essentie kwam tot mij. Jij, mooie ziel met wie ik een 

waarachtige verbinding mag hebben. Jij mag er zijn. Jij bent 

van belang. Ik weet dat jij weet wat wij samen delen. Wat wij 

delen is onbegrensd en ongehoord. En hier gaat het om. 

Individuele wezens die uiteindelijk in dit leven nog hun ware 

wezen leren kennen en doorgronden. Waarde medereiziger, 

ervaar dan jouw wereld en jouw wezen zijnde het wonder dat 

jij mag zijn. Hier en nu. Straks en later. En als je even vergeten 

bent wie je bent en wat je drijft diep van binnen, zal ik je 

vertellen wat je mij hebt gegeven. Ik ben hier om jou te kennen 

en te erkennen. Jouw woorden en daden zijn in mij. 
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Inleiding 

Dit boek is voor een ieder die van spanning houdt en 

avontuur. Dit gecombineerd met filosofie en een vorm van 

levenskunst. Dit werk kan jou losmaken uit de oude en 

vertrouwde platgebaande paden die vernieuwing behoeven. 

Ook streven deze woorden en teksten naar verlichting en 

verdieping van de lezer c.q. realiteit reiziger (in spe). Ik hoop 

jou op deze wijze mee te nemen in de wereld van wat realiteit 

is en in hoeverre jij kunt ontdekken en reizen door jouw 

realiteit. Ga dan mee en vertrouw op jouw unieke en wondere 

wezen. Vertrouw op jouw leergierigheid en jouw intrinsieke 

mogelijkheden tot ontwikkeling en innerlijke groei. 

 
Ik hoop dat je deze reis zult ervaren als een inspirerende en 

opbouwende ervaring. Wacht dan niet te lang met deze 

levensgrote onderneming en sla de volgende bladzijde open en 

laat je meevoeren met de visie die gegeven wordt en vind jezelf 

op een wonderlijk te noemen wijze. Sta open voor 

verwondering en het onbekende. Durf te gaan waar geen mens 

ooit is geweest. Jij kunt het. Ik geloof in jou. Alleen die eerste 

stap zal jij moeten zetten. Dan gaat het grote avontuur 

beginnen. Bereid jezelf voor op de mogelijkheid om jezelf te 

vernieuwen of te veranderen. Dit is het risico dat je aangaat als 

je besluit mijn boek te gaan lezen. 
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Treed binnen, 

waarde realiteit reiziger. 

 
Ga door een van de vele deuren die leiden naar gebieden 

waar u nooit bent geweest. Bewandel uw hoogst individueel te 

noemen pad. Bewandel uw wegen door alle staten van zijn en 

niet-zijn. Door alternatieve realiteiten, door levendig te ervaren 

projecties, door landschappen van werkelijkheden. Ervaar en 

beleef wat van u is en wat niet. Omarm andere werelden en 

universa. Andere sferen en planeten. 
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De ETIQUETTE van de realiteit 
reiziger 
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( H ) ( ER ) KEN 

 
de wetten en realiteitsregels van iedere realiteit en van 

ieder 

 
werkelijkheid ervarend wezen. 
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( H ) ( Er ) KEN 

en 

doorgrond 

jouw eigen werkelijkheid 

en 

krijg inzicht in jouw realiteitswetten. 

 
Voel en ontdek 

jouw wezensgronden. 
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Stel je open 

voor 

het ongekende. 
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Waar het spreken ophoudt 

 
Waar er gezwegen wordt. 

Daar begint het avontuur. 

Daar liggen mogelijkheden. 

Daar liggen kansen. 

Daar ligt de grote mogelijkheid tot het waar maken van 

dromen. 

Ongekend gebied. 

Daar waar pausen, koningen, 

ambtenaren, schoolmeesters, wetenschappers, 

theologen, psychiaters, psychologen, pedagogen, politici 

en andere professionals 

beginnen te stotteren. 

 
 

Daar waar zij zich beginnen 

te herhalen. Hun laatste zekerheden. 

Hun stokpaardjes. 

Daar begint de vrijheid. 

Een oneindige ruimte 

opent zich. 

Een openheid van een 

veelheid aan mogelijkheden. 

Nadat de tongen in alle talen zwijgen, 

opent zich de werkelijkheid 

zoals deze is. 

 

 
Onbevooroordeeld. 

Ongeregeld. 

Normloos. 

Wetteloos. 
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Dit is de vrijheid die ik altijd gezocht heb. 

Dit is de oneindigheid 

die ik met een 

open mind 

betreed. 

 
 

Niets heeft nog vat op mij. 

Woordencreaties verliezen 

hun greep op dat wat 

is. 

 
 

De ‘machten’ die 

de woorden hanteren en waarheid maken 

wordt macht ontnomen. 

In deze regionen zonder woorden 

kom ik tot mijn recht. 

 
 

Mijn recht 

om te voelen wat ik ben. 

Mijn recht 

om zonder betekenis 

te kunnen bestaan. 

Om me in stilte te hullen. 

Om de stiltes te vinden in 

ieder gesprek. 

 
 

Ik ervaar energie die 

mij aanzet tot spreken, 

tot creëren 

in een unieke taal. 
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In mijn taal. 

 
 

Uit mij ontstaat de drang 

om woorden te vinden. 

Om nieuwe woorden te zoeken 

voor wat ongenoemd is gebleven 

en wat zonder bewustzijn. 

 
 

De onwetendheid. 

Heerlijke onwetendheid. 

Jouw ontbreken van ieder begrip. 

Jouw ontbreken van zin 

en zinvol woord 

doet de meest gestudeerde 

stem verstommen. 

Onwetendheid 

omringt ons 

betekenisvolle bestaan. 

 

 
Buiten de hokjesgeest 

bevindt zich 

de vrije ruimte. 

Een oningevulde ‘leegte’. 
De verlossing 

van 

betekenis. 

De verlossing 

van 

wat vast ligt 

is gelegen 

in de openheid 
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van geest en zijn. 

Het recht 

dat ik heb 

op mezelf. 

Op het doen ontstaan 

 
 

van eigen betekenisgeving, 

van eigen zingeving, 

van eigen inzicht, 

van eigen gevoel en gedachte. 

 
 

Het eigene krijgt 

ruimte 

als de machthebbers van het woord 

hun monden sluiten. 

Het eigene dat niet eigen is 

aan de machten van het woord. 

 
 

Het eigene ontstaat 

vanuit de vrijheid 

en de openheid 

van waaruit een 

eigenheid zich kan uiten. 

Van waaruit het zich mag vormen. 

Van waaruit het zal voortkomen. 

 
 

Het eigene 

dat niet 

is 

waar de stemmen klinken 
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van de professionals 

van het woord. 

 

Zij die weten van 

de woorden en 

hoe ze te spreken. 

Zij die kennis en 

verstand hebben 

van wat vast ligt 

en wat gevormd is. 

 
 

Pas in hun verstommen 

ligt de bron 

van een eigenheid. 

Een ongekend gebied. 

Onontgonnen regionen. 

Het eigene 

vindt zichzelf 

in openheid 

en vrijheid. 

In de openheid 

ondervindt het eigene 

plezier aan zichzelf. 

Het eigene 

leert zichzelf 

te ervaren. 

 
 

Wanneer de machten van het woord 

en van de betekenis 

uit onwetendheid 
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zich vastklampen 

aan hun structuren 

 

en woordcreaties 

en het eigene verleiden 

 
 

zichzelf te verlaten, 

pas dan krijgen zij hun macht. 

Deze machten willen maar één ding. 

Overdracht van hun betekenisstructuren 

aan wat 

eigenheid 

zou kunnen worden. 

 
 

Het verbreiden van 

betekenisstructuren. 

Daar streven deze machten naar. 

Geloof in ons! 

Geloof in onze waarheid! 

Geloof in onze theorie! 

Geloof in onze adviezen! 

Geloof in onze betekenisstructuren! 

Ga mee met ons en verlaat jezelf! 

Verloochen jou ware zelf! 

 
 

Bij ons ben je veilig. 

Bij ons ben je gelukkig. 

Wij verschaffen jou 

zekerheid. 

Onze betekenisstructuren bieden jou houvast 

tegen de waanzin 
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en tegen het 

ongerijmde 

in ons leven. 

 

Jij bent zoals wij jou zien. 

 
 

Jij bent zondig omdat wij dat zeggen. 

Jij bent geestesziek omdat wij dat zeggen. 

Jij bent normaal als wij dat vinden. 

Jij hebt een IQ van 100 omdat wij dat zeggen. 

 
 

Wij vullen jou in. 

Jij bent onze creatie. 

Jij bent wat wij jou 

zullen dicteren. 

Jij bent het product 

van ons denken. 

Jij bent wat wij in jou zien. 

Jij bent wat wij in jou herkennen. 

Ons gedachtespinsel ben jij. 

 
 

Volgens ons ben je gestoord. 

Volgens ons ben je geestelijk gezond. 

Volgens ons… 
want wat wij zeggen 

is wat 

jij 

ook moeten vinden. 

 
 

De machten spreken tot jou en 
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verleiden jou om jouw vrije ruimte te verlaten 

en je te onderwerpen aan de 

 

betekenisstructuren die jou willen kaderen. 

Die jou je vrije ruimte trachten te ontnemen. 

“Geloof ons”, zeggen de machten. 
Geloof ons of je bent verloren. 

 
 

Als jij onze betekenisstructuren niet aanneemt 

sta jij alleen in jouw ervaring. 

 
 

Alleen in jouw ervaring? 

De machten maken jou bevreesd. 

Alleen te zijn 

in jouw ervaring. 

 

Je eigenheid te ervaren 

en van daaruit te leven. 

Dat is niet goed, 

beweren de machten. 

Laat ons jou kaderen, 

zeggen de machten. 

Dan ben je veilig. 

 
 

Dan hoor je erbij. 

Dan spreken wij dezelfde taal. 

Pas op, 

straks verstaan wij jou niet meer. 

Dan ben je alleen 

en dat wil geen mens. 

Jij raakt verward 
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door wat de machten 

jou vertellen. 

De machten leiden jou af 

van jouw eigenheid. 

 
 

En dan… 

betreed jij onbekend gebied 

en de stemmen zwijgen. 

 
 

De grens van hun zeggenschap 

is bereikt. 

Zij stamelen en stotteren 

nog wat in hun (vak) jargon 

en dan is het stil. 

 

 
Vanuit de stilte der 

onwetendheid 

ontstaan jouw voelen 

en jouw gedachten. 

Jouw feeling met jezelf. 

Wat waar is en echt. 

Wat ongekend is 

en nog onbemind. 

Jij 

mag leren 

het ongekende 

te beminnen. 

Want 

dat wat ongekend is, 

dat ben jij ! 
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Weet je hoe het namelijk echt zit? 

 
Niemand 

kan jou vertellen wie jij bent. 

Niemand 

kan jou vertellen waar jij heen gaat. 

Niemand 

 
 

weet dan ook wat jij moet doen. 

Niemand 

weet waar jij vandaan komt. 

Niemand 

kent jouw wezen 

en jouw ziel. 

 

 
Ervaar jouw eigenheid. 

Ervaar jouw prille 

zijn. 

Groei in deze eigenheid. 

Leer te genieten van jezelf. 

Jij bent er. 

Jij bent de maatstaf 

van jouw leven. 

Ongekend wezen. 

Onbemind. 

Verwaarloosd ben je. 

Jij hebt jezelf verwaarloosd 

door je te laten afleiden 

door de machten die jouw leven leken te besturen en vorm 

te geven. 

De machten die 

nu schijnmachten zijn. 
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Jij wentelt je 

in de beleving 

van jouw eigenheid. 

Jouw zelf groeit 

en het ontwikkelt zich. 

Jij leert. 

Je vertrouwt erop 

zelf te voelen. 

 
 

Er vormen zich wetten en normen die zich 

via een natuurlijke weg 

uit jou ontstaan. 

 
 

Jij leert een taal te spreken. 

Een taal die weerklank vindt in jouw hart. 

Woorden die uit jou komen. 

Uit het diepste van jouw wezen. 

 
 

Luister dan 

naar de taal die jou eigen is. 

Niemand die jouw fluisteren kan verstaan 

behalve jij. 

 
Jij alleen. 
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Het ongrijpbare wezen van 

werkelijkheid en realiteit 

Ik zoek woorden, termen, begrippen die de werkelijkheid 

benaderen. Ik ben onmachtig om uiteindelijk iets zinnigs te 

zeggen over waar ik ben en hoe ik leef en wat ik ervaar. Alle 

werkelijkheidsmodellen schieten te kort. Weinig kan ik nog 

zeggen. Ik bevind mij in de onnoembare werkelijkheid. Hoe 

meer ik mij realiseer, hoe minder ik begrijp. Geen denken. 

Geen gedachten. Geen enkele theorie zal de werkelijkheid 

kunnen vangen. Ik sta met mijn mond vol tanden. Wat ik nu 

ervaar is een ervaring van totaliteit. Zo veelzeggend. Een rijke 

werkelijkheid. Zo rijk, dat ik geen begin of einde kan 

ontdekken. Vanuit mijn naïviteit en vanuit een groeiend 

realiteitsbesef laat ik mij gaan. Ik ga op in de werkelijkheid die 

ik mag ervaren en waarin ik een niet te definiëren factor ben. 

Waar ik begin en waar ik eindig, is niet meer duidelijk en 

vastomlijnd. Ik vloei samen met de werkelijkheid. Ik lijk te 

verdampen. Woorden zijn nog slechts communicatiemiddelen 

die ik gebruik vanuit een sociale noodzaak en drang. Verder 

zeggen ze niets over wat er is. Wat is realiteit? Wat is 

werkelijkheid? Wie ben ik? Wie ben jij? Een vloeiende 

ervaring. Bewust zijn van het vloeiende. Van het verenigd zijn 

met een ervaring die geen tijd kent en geen ruimte. Ik ben hier 

en ook daar. Geen enkele blokkade. Geen grenzen. Geen 

vormen die los staan van andere vormen. Vloeiend. Wat voel ik 

nog? Wat denk ik nog? Ik ervaar en ik open mij voor nieuwe 

impulsen. Ik laat mij verrassen. Of ik realiteit creëer of dat ik 

het onderga. Ik weet niets meer. Weten schiet tekort. Ik vloei 

samen met de wetten, regels. Alles heeft zijn plaats. Is dit wat 

je kunt noemen: een totale acceptatie van wat is, was, voorbij 

ging en komen gaat? Een tedere omarming van het gebeuren 

dat mij in zich opneemt als een wezen dat één is met hem, dat 

zich voltrekt zonder moeite en zonder strijd. Het weten lost op. 


