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De onbegrijpelijke niveau I werkelijkheid  
 

Waar zijn we ondertussen aanbeland? We hebben aandacht besteed aan de ons bekende 
werkelijkheid. Kortgezegd is dit de ons zo bekende wereld waarin we geboren worden, leven en na 
een hopelijk niet al te ongelukkig leven weer sterven. Tijdens ons leven kunnen we ons inspannen 
om er het beste van te maken en zoveel mogelijk geluk te ervaren en wellicht ook iets bij te dragen 
aan het geluk van anderen. Maar we hebben ook gehoord dat er iets veel mooiers bestaat wat ik heb 
aangeduid als verlichting of zelfrealisatie. De cursus gebruikt hiervoor begrippen als “verlossing” of 
“verzoening” of “de wonderstaat” of “bevrijding van Gods scheppingen” en “ontsnapping uit de 
duisternis” enzovoort.  

Het zijn stuk voor stuk termen die ons hoopvol stemmen. Kennelijk stelt de Cursus dat ons leven veel 
gelukkiger kan verlopen dan nu het geval is. Jezus stelt zelfs dat wij veel te weinig vragen als we ons 
beperken tot zaken die ik hierboven aanduidde als “zelfverbetering”. In hoofdstuk 26 (VII:11,7) van 
het Tekstboek staat: 

“Hier vraagt de Zoon van God niet te veel, maar veel te weinig. Hij zou zijn eigen identiteit en alles 
willen offeren om een kleine schat voor zichzelf te vinden. En dit kan hij niet doen zonder een gevoel 
van afzondering, verlies en eenzaamheid. Dat is de schat die hij probeerde te vinden” 
 
Dit korte citaat bevat een paar verwijzingen naar die niveau-I werkelijkheid waarvan ik gezegd heb 
dat deze afwijkt van de ons bekende wereld. Om te beginnen spreekt Jezus hier van “de Zoon van 
God” en niet gewoon over “mensen” van vlees en bloed. Om dit werkje enigszins leesbaar te maken 
neem ik de vrijheid om in eigen woorden iets te schetsen van de betekenis van dit soort cursus-
begrippen. De cursus stelt dat onze werkelijke identiteit heel anders is dan de persoon die we ’s 
ochtends in de spiegel zien. Binnen onze niveau-II werkelijkheid kunnen we proberen om enigszins 
een beeld van onszelf te maken door een opsomming van allerlei eigenschappen. Als ik iets over 
“mezelf” zou vertellen dan zou er zoiets kunnen volgen als:  
 
“ik ben Simon Schoonderwoerd, man, 58 jaar, 1,88m, brildragend en kalend. Ik woon in Heiloo en 
heb een partner, drie dochters en een poes. Ik heb farmacie gestudeerd en jarenlang gewerkt binnen 
de farmaceutische industrie. Momenteel voel ik me redelijk gelukkig hoewel ik wel wat last heb van 
enzovoorts”  
 
ECIW stelt dat ik echter eigenlijk een schepping ben van God. God is tijdloos ofwel eeuwig en 
grenzeloos. Er is geen enkele etiket op Hem te plakken. Ik kom uit Hem voort en ben Zijn kind maar 
toch ben ik nog steeds één met Hem. Er is geen grens tussen Hem en mij maar toch is Hij mijn 
oorzaak, mijn Vader. Als er vanuit niveau II gesproken wordt over Zelfrealisatie dan wordt hiermee 
bedoeld dat er gezien wordt dat ik niet samenval met die beschrijving die ik gebruikte om iets te 
vertellen over Simon Schoonderwoerd. Die hoofdletter Z van Zelfrealisatie wordt gebruikt om te 
wijzen op dat directe lijntje met God. Mijn ware Zelf is dus mijn mysterieuze identiteit als Zoon van 
God.  
 
Over dat kleine zelf, dat alledaagse ikje dat we zo goed kennen, wordt in het citaat gezegd dat het 
een gevoel van afzondering, verlies en eenzaamheid met zich meebrengt. Als Zelf zijn we grenzeloos 
en in onvoorstelbare eenheid verbonden met onze Vader en met Zijn schepping. Als zelf geloven we 
dat we afgescheiden zijn, een klein wezentje in tijd en ruimte dat schichtig om zich heen kijkt naar 
een buitenwereld en naar andere mensen. We ervaren vanuit dit zelf al nauwelijks verbondenheid, 
laat staan dat we een besef zouden hebben van de mysterieuze eenheid van de schepping.  
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Er staat ook in het citaat dat dit gevoel van afzondering gepaard gaat met een gevoel van verlies en 
eenzaamheid. Ergens herinneren we ons diep van binnen dat dit gevoel van vervreemding niet oké is 
en dat dit niet is wie we ten diepste zijn. Daarom kunnen we zo diep geraakt worden als we luisteren 
naar spirituele leraren. Ze raken een verborgen snaar in ons binnenste en we voelen dat waar ze het 
over hebben de waarheid is, de liefde waar we zo naar op zoek zijn.  
 
Dit zegt ECIW hierover in hoofdstuk 21 (I:6): 
 
“Luister, - misschien vang je wel een vleugje op van een aloude toestand, niet geheel vergeten; vaag, 
wellicht, en toch niet helemaal onbekend, zoals een lied waarvan de naam allang vergeten is en 
waarvan jij je de omstandigheden waarin je het hoorde totaal niet meer heugen kan. Niet het hele 
lied is jou bijgebleven, maar slechts een zweem van een melodie, niet gebonden aan een persoon, een 
plaats of iets bepaalds. Maar jij herinnert je, alleen al aan dit fragmentje, hoe lieflijk het lied was, hoe 
wonderschoon de omgeving waarin jij het hoorde, en hoezeer jij degenen liefhad die daar aanwezig 
waren en daar luisterden met jou.” 
 
Wat een prachtig en ontroerend beeld. Ik weet zeker dat jij dit ook herkent en aanvoelt waar het 
over gaat. Met de vage herinnering aan deze oude, bekende melodie komt direct het verlangen om 
hier méér van te willen ervaren. Dit verlangen wordt op de voet gevolgd door de vraag wat we 
kunnen doen om dit te bewerkstelligen. Dit is simpelweg onze standaardprogrammering: als we een 
prettige ervaring hebben dan willen we daar graag wat meer van en we zijn best bereid om daar iets 
voor te doen. Als kleine kinderen beginnen te praten en een beetje rond kunnen scharrelen dan 
zeggen ze tegen hun ouders die graag willen helpen: “zelf doen!”. Zo willen wij zelf iets doen om 
Zelfrealisatie te bereiken. Maar hoe kunnen we op pad gaan naar een doel waar we ons ten diepste 
geen voorstelling van kunnen maken? Wat is dat Zelf? Wat moet ik me voorstellen bij een besef van 
één Zijn?  
 
Ons alledaagse niveau-II denken kan heel slecht overweg met deze mysterieuze staat van louter zijn.  
Ons verstand, ons praten en onze manier van begrijpen zijn helemaal bepaald door die tastbare, 
niveau II werkelijkheid van tijd, ruimte, voorwerpen en concepten. Als we woorden gebruiken om de 
niveau I werkelijkheid te duiden dan stuiten we op vreemde en mysterieuze paradoxen waar de 
Cursus vol mee staat. Ik zal er een paar noemen: 
 

 Wij zijn Zonen van een Goddelijke Vader en tegelijkertijd één met Hem.  
 Er wordt in ECIW in meervoud gesproken over “Zonen” maar toch is er maar één Zoon. 
 Naast God en de Zoon wordt er ook gesproken over de Heilige Geest. Dit is onze Helper, de 

zachte innerlijke Stem die ons constant terugroept naar huis. Maar deze Stem is één met 
God, één met ons en onderdeel van de Heilige Drie-eenheid waarbinnen geen grens te 
vinden is.  

 Wij denken dat we een soort dubbele identiteit hebben: dat kleine wereldlijke zelf en dat 
grote Goddelijke Zelf. Maar in werkelijkheid is er alleen eenheid. 

 Wij menen dat we een spiritueel pad moeten volgen om weer thuis te komen bij onze Vader. 
Maar een pad is iets dat alleen bestaat in tijd en ruimte, in de niveau-II werkelijkheid. In 
werkelijkheid zijn we nooit op pad gegaan en zijn we nooit uit huis vertrokken.  

 
Een belangrijk doel van Jezus in ECIW is om ons geloof in de echtheid van onze niveau II werkelijkheid 
wat aan het wankelen te brengen. Dat doet hij niet om ons in de war te brengen maar om ons te 
helpen om meer open te staan voor een heel nieuwe en frisse visie. Onze oude manier van 
waarnemen en denken is niet geschikt om iets van die nog vaag bekende melodie op te merken. We 
zijn vastgeroest in ons zelfbeeld, ons beeld van anderen en van de wereld. We zijn ervan overtuigd 
dat de manier waarop we onze problemen altijd hebben aangepakt ook nu wel weer zal gaan werken 
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als we ons best gaat doen om Zelfrealisatie te bereiken. We twijfelen nauwelijks aan de validiteit, de 
geldigheid, van onze opvattingen en van onze aanpak om problemen op te lossen. 
 
Direct al in de eerste werkboeklessen van ECIW schudt Jezus ons echter krachtig door elkaar om ons 
vertrouwde zelfbeeld aan het wankelen te krijgen:  
 
Les 1: Niets wat ik deze kamer [in deze straat, uit dit raam, op deze plek] zie betekent iets 
Les 2: Ik heb alles wat ik in deze kamer [in deze straat, uit dit raam, op deze plek] zie alle betekenis 
gegeven die het voor mij heeft. 
Les 3: Ik begrijp niets wat ik in deze kamer [in deze straat, uit dit raam, op deze plek] 
Les 4: Deze gedachten betekenen niets. Ze zijn net als de dingen die ik in deze kamer [in deze straat, 
uit dit raam, op deze plek] zie. 
Les 5: Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk. 
 
Als we al langer bezig zijn met de Cursus dan kan het gebeuren dat we de radicaliteit van deze 
denkbeelden weer wat vergeten. We dutten een beetje in. Stel dat je bijvoorbeeld ’s avonds 
thuiskomt van een feestje en je huis is overhoop gehaald door inbrekers. Je rent naar het nachtkastje 
in je slaapkamer en kijkt direct in het onderste laatje. Je vreesde het al. Dat kleine kistje met je 
sierraden is verdwenen. Daarin zat dat prachtige kettinkje dat nog van je oma was geweest. Je bent 
ontroostbaar. Wat kun je doen in deze situatie waarin je je zo ongelukkig voelt? Natuurlijk doen we 
alle dingen die normaal zijn voor onze niveau II werkelijkheid. We doen aangifte bij de politie, we 
laten het kapotte raam repareren, bellen de verzekering en delen ons verdriet met familie en 
vrienden die hopelijk met ons meeleven, ons steunen en wat troosten. Zo bezien we deze situatie 
vanuit het perspectief van ons niveau II zelf.  
 
Maar Jezus morrelt reeds in de eerste vijf werkboeklessen aan onze perceptie van dit nare voorval. 
Hij zegt tegen ons: “Jij hebt zelf betekenis gegeven aan vernieling en diefstal. Die gestolen spullen en 
deze toestand betekenen niets. Jij denkt dat je nu ongelukkig bent en onvrede ervaart omdat er 
dierbare en waardevolle spullen verdwenen zijn. Maar zo is het niet”.  

Hoe kan dit nou? Ik weet toch zelf wel dat ik nu geen vrede ervaar omdat ik bestolen ben? Als 
slachtoffer van een misdrijf is het normaal dat ik nu even iets minder lekker in mijn vel zit. Hopelijk 
pakken ze de schuldige en krijgt hij zijn verdiende straf. Het is normaal dat ik boos ben. Laat ik maar 
een gaan nadenken over een goed alarmsysteem. Het is logisch dat ik nu even weinig heb met zoiets 
als “vrede ervaren”. De ergste verontwaardiging zal wel weer wat wegtrekken en desnoods drink ik 
een paar glazen van die lekkere wijn die ze gelukkig niet meegenomen hebben. Dát geeft mij een 
vredig gevoel.  

Stel je nu eens voor dat Jezus je direct de niveau I visie op deze gebeurtenis zou vertellen. Maak je 
veiligheidsgordel maar even vast. 

“Beste Zoon. Jij voelt je nu slachtoffer van nare omstandigheden in je leven. Je denkt dat dit je 
ongevraagd overkomt en je ervaart boosheid jegens de dief die je ziet als schuldige dader. Jij denkt 
dat die gestolen spullen echt iets voorstellen. Maar zo is het niet. Als grenzeloze Zoon van God heb jij 
verkozen om het spel van afscheiding te spelen. Je bent voor eeuwig een tijdloos geestelijk Kind van 
mij dat door niets gekwetst kan worden. Jij kiest ervoor om te geloven dat je een ventje bent in tijd en 
ruimte dat gelukkig kan worden door spullen te bezitten. Jij kiest voor de ervaring van bestolen te 
kunnen worden en slachtoffer te zijn van anderen die je buiten jezelf in een door jou bedachte wereld 
meent te zien. Dit zijn allemaal waandenkbeelden waar je ten onrechte geloof aan hecht. Laat me je 
toch helpen dit bijgeloof los te laten zodat je je weer kunt herinneren dat je mijn onkwetsbare, 
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vredevolle en liefdevolle Zoon bent, nu en voor eeuwig. Dit is het enige dat ik van je vraag. Open je 
voor de herinnering aan Mij, je Vader, je ware Zelf”.  

Met dit voorbeeld wil ik laten zien dat de reactie die Jezus ons zou geven volkomen verschilt van 
onze gebruikelijke manier om met zo’n naar voorval om te gaan. De ons bekende niveau II wereld 
wordt in ECIW aangeduid als een droomwereld. Alle plannetjes die we hier uitbroeden om gelukkiger 
te worden of om een beter mens te worden gaan uit van de werkelijkheid van deze droomwereld en 
van de werkelijkheid van onszelf als handelend figuur binnen deze droom. ECIW stelt dat noch wij als 
drukke doenertjes, noch de wereld die we zien écht zijn. Alles wat wij met onze zintuigen 
waarnemen, alles wat we denken en alles wat we voelen speelt zich af in een droomwereld.  

Zelfverbetering beperkt zich tot het fiksen van probleempjes binnen deze droom. Zo zou je na de 
inbraak een behandeling kunnen zoeken bij een psycholoog om je van je angstklachten af te helpen. 
En als dit je droomleven weer op de rails zet dan moet je het ook vooral niet laten. Maar je 
vermeende kwetsbaarheid is onderdeel van de droom. Je kunt dromen dat je een ziek lichaam hebt 
of je kunt dromen dat je een gezond lichaam hebt. Je kunt dromen dat je angstig bent en in de war of 
je kunt dromen dat je je zelfverzekerd en sterk voelt. Maar al deze dromerijen ontstijgen niet het 
niveau II van de droomwereld. Er is in werkelijkheid geen zelf dat problemen heeft. Er is ook geen 
doenertje dat kan handelen in tijd en ruimte en iets wezenlijks voor elkaar kan boksen. En toch. Toch 
is het mogelijk dat iets van die niveau I werkelijkheid doordringt in onze droom. Het is mogelijk dat 
die zwakke verre melodie beter gehoord gaat worden. Het is mogelijk dat we ons steeds minder en 
minder laten foppen en steeds minder gaan geloven in onze afgescheiden staat als gekwetst zelf of 
als gefrustreerd doenertje. Hoewel we misschien nu wat voorzichtiger worden om te vragen “hoe 
dan”, weet Jezus dat we niet anders kunnen dan vanuit ons geloof in de ons bekende wereld juist die 
vraag te stellen: hoe dan?  

Veel niet ECIW-leraren die iets van die Zelfrealisatie geproefd hebben waarschuwen juist tegen deze 
hoe-vraag omdat deze een manier veronderstelt, een methode om van niveau II naar niveau I te 
komen. En ze hebben volkomen gelijk als ze stellen dat juist deze vraag de spirituele zoeker gevangen 
houdt in de illusie dat er iets te bereiken zou zijn voor hem of haar als zoeker. Ook Jezus kent het 
absolute verschil tussen niveau I en niveau II, tussen wakker zijn en dromen. Ook hij weet dat er niet 
zoiets bestaat als een methode om Zelfrealisatie te bereiken. “Bereiken” is een begrip dat thuishoort 
in onze droomwerkelijkheid en wat slechts tot doel heeft een denkbeeldig afgescheiden zelf een 
beetje bij te schaven en een prettiger droomleven te bieden. Toch geeft Jezus ons dat dikke blauwe 
boek waarin hij ons probeert uit te leggen hoe het zover heeft kunnen komen dat we zijn gaan 
geloven dat we kleine doenertjes zijn. 

  


