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Vraag 1: Is het de bedoeling van ECIW dat we de wereld die we zien niet langer serieus 
nemen?  
 
Toelichting: ECIW leert ons dat de wereld een illusie is. Als dit zo is dan lijkt het niet serieus nemen 
van de wereld een passend advies voor ons als verdwaasde dromers.  

Overwegingen:  

Eerder gaf ik aan wat er kan gebeuren als we de wereld die we zien simpelweg afdoen als een illusie. 
We hebben dan niet in de gaten dat we als het ware slechts de helft van de illusie ontkennen, 
namelijk alleen dat wat we waarnemen, zogenaamd buiten onszelf. Het kleine zelf dat zo driftig zit te 
ontkennen blijft hierbij buiten schot. We gaan ervan uit dat ik, als ontkenner van de wereld, het 
allemaal begrijpt als ik verklaar dat alles slechts een droom is. Zie je de blinde vlek in dit gebeuren? 
We verklaren de droom als iets dat niet bestaat maar blijven geloven in een afgescheiden zelf dat 
afstand kan nemen van deze droom en daar een beetje lacherig naar kan gaan zitten kijken.  

Maar onze ware identiteit, de Zoon van God, is geen klein zelf dat zelfgenoegzaam en afstandelijk 
kan kijken naar de wereld alsof dit een film is. Op zich is het prima als we, ook vanuit ons kleine zelf, 
beseffen dat alles wat we zo écht vinden en kunnen zien, horen en voelen niet meer is dan een 
projectie. Het inzicht is hiermee echter nog niet compleet. Studenten kunnen menen het allemaal 
wel te snappen als ze verstandelijk instemmen met het droomkarakter van de wereld. Ze roepen snel 
dingen als “het is toch maar een droom” of “er zijn geen anderen”. Er is echter nog steeds een 
rotsvast geloof in de echtheid van het eigen lichaam in de meest ruime zin van het woord: een 
begrensde entiteit in tijd en ruimte die het nu allemaal helemaal doorheeft. Het is echter een vorm 
van beperkt en verstandelijk begrip.  

Is dit nu zo erg? Niets is erg, maar als we geloven dat dit verlichting of realisatie is dan foppen we 
onszelf. De levenshouding die hiervan het gevolg is komt ook helemaal niet zo warm en liefdevol 
over op mensen die zogenaamd nog niet zo ver zijn. Gemakkelijk ontstaat er een soort gevoel van 
superioriteit die zich uit in weinig empathische spitsvondigheid. Een verstandelijk-verlichte zou me 
nu verwijten dat het mijn ego is die dit alles zo ervaart. Dat zou zich nu bedreigd voelen en hen 
daarom beschuldigen. Het is echter geen beschuldiging en ik zie het ook als een valkuil voor mezelf.  

Hoe kunnen we gevoel krijgen voor deze vreemde ontsporing van de non-duale visie? Het helpt om 
te kijken wat je motieven zijn. Wil je graag onkwetsbaar zijn? De ongenaakbare toeschouwer die 
boven alle ellende van de wereld kan zweven? Merk op dat dit niks te maken heeft met stromende 
liefde. Verstandelijke “verlichting” heeft te maken met jezelf proberen terug te trekken uit een enge 
droom. Maar die “jezelf” is de hoofrolspeler van de droom en door deze in een ivoren toren te 
plaatsen blokkeer je de ware genezing en verlossing.  

Maar leert ECIW dan niet dat God niks af zou weten van de wereld en dat dit dus ook voor ons een 
prima houding is?  Kijk heel goed wat hier gebeurt. Zoals je jezelf in een ivoren toren hebt gezet 
probeer je nu ook met God te doen. Als we over God denken als een apart wezen dat al dan niet iets 
weet van de droomwereld dan bevestigen we slechts ons eigen geloof in dualiteit. God hoeft nergens 
tegen beschermd te worden, zelfs niet tegen illusies.   

De vraag of God weet heeft van de wereld is geen echte vraag maar een verkapte stelling. We 
beweren namelijk dat er een aparte Godheid is en een aparte droomwereld en zoeken dan naar een 
relatie tussen die twee. Het is een totale niveau II manier van denken. Vanuit de mysterieuze eenheid 
met God is het de Zoon die droomt van afgescheidenheid. Vergelijk het eens met onze nachtelijke 
dromen. Zijn deze, gezien vanuit onze niveau II werkelijkheid, nu echt of niet? Het antwoord is ja én 
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nee. Is de wereld die we zien met onze ogen echt? Ja, voor ons nu wel, maar nee, niet in absolute zin. 
Het past ons om te zien dat ons verstand tekort schiet wanneer we willen praten over de niveau I 
werkelijkheid.  Geen enkel concept of etiketje dat wij bedenken is van toepassing op het grenzeloze 
mysterie van God en Zijn schepping.  

Belangrijker is wat ons geloof in een afstandelijke God met ons doet. Als we Hem als ons voorbeeld 
zien en daarmee ook streven naar afstandelijkheid dan blijven we het spel van tweeheid spelen. 
Afstandelijkheid en onthechtheid bestaan niet in Gods schepping.  

  


