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Loslaten:
gisteren, vandaag en morgen

Bijna achttien jaar geleden stelde mijn leraar, een wijze en gewel-
dige man – door de kring van vertrouwelingen ‘VH’ genoemd –
me voor een boek te schrijven. Ik had geen benul van wat hij echt
van me vroeg, maar ik sta voor dit gebaar voor altijd bij hem in het
krijt.

Vernon was in die tijd een op bescheiden wijze gerespecteerde,
veel bewonderde schrijver van meer dan vijfentwintig prachtige
spirituele boeken. Dat hij mij voortdurend aanmoedigde en no-
nonsense redactionele commentaren op mijn eerste schrijfsels gaf,
was voor mij van onschatbare waarde. En zo kwam het dat onge-
veer anderhalf jaar later, in 1990, mijn goede vrienden van uitge-
verij Llewellyn de eerste versie uitbrachten van Het geheim van
loslaten. Het boek dat je nu in handen hebt is een nieuwe, uitge-
breidere editie.

Sinds ik begon te schrijven over het onbegrensde leven dat in-
herent is aan loslaten, hebben door de jaren heen duizenden
dankbare lezers van overal ter wereld – op de een of andere manier
– de vruchten van hun ontdekkingen onderweg met me gedeeld.
Ik wil deze speciale indrukken graag voor je samenvatten.

Iedereen heeft, in meer of mindere mate, beseft dat loslaten en
spirituele groei als regen voor een veld wilde bloemen zijn – dat we
als mensen alleen maar bloeien naarmate we onszelf bevrijden
van wat ons begrenst. Maar waarom moeten we dit soort werk in
onszelf doen? Ook al is dat zonneklaar, toch moet het worden ge-
zegd: we worstelen met alles wat we doen – met alles wat ons per-
soonlijk of onze voldoening in het leven in gevaar brengt – om
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een grotere mate van vrijheid te kunnen realiseren. Gezien in dit
licht kunnen we zeggen dat loslaten echt een daad van liefde is.
Laten we eens even bij deze verrassende gedachte stilstaan.

Wat gebeurt er wanneer we inzien dat het nodig is iets los te
laten – een slechte gewoonte die ons naar beneden haalt, een on-
bevredigende relatie, een loopbaankeuze die je niet heeft gebracht
wat je ervan had gehoopt, of misschien onrealistische verwach-
tingen naar anderen die uiteindelijk onze relatie met hen aantas-
ten? Wat het ook is: wat gebeurde er in feite op die momenten
van eerlijk zelfonderzoek? Kijk eens of dit simpele antwoord onze
situatie beschrijft.

Wordt ons niet ‘gevraagd’ een bestaande relatie op te geven
om in ons leven plaats te maken voor iets hogers? Natuurlijk wel.
Waarom is het dan zo moeilijk om naar onze intuïtie te hande-
len? Wie wil er per slot van rekening nu geen leven dat beter, hel-
derder en waarachtiger is? De reden waarom we, zoals zoveel
anderen, aarzelen deze ruil te doen, is de volgende: datgene waar-
voor we moeten kiezen kunnen we niet met onze fysieke ogen
zien! Kunnen we de waarheid hiervan inzien (en ik bedoel dit niet
als woordspeling)?

Inherent aan iedere spirituele overgave is dit onontkoombare
feit: we kunnen pas hopen de feitelijke aard van die nieuwe en
grotere relatie die we zoeken te realiseren als we de oude hebben los-
gelaten. Paulus, schrijver van tal van verslagen in het Nieuwe Tes-
tament, beschreef het beste een uiteindelijk onbeschrijfelijk
moment: ‘We moeten ons geloof stellen in ongeziene dingen en
niet in de geziene; want wie hoopt op dingen die (al) zijn gezien?’

Wanneer het aankomt op loslaten en uitgroeien boven wie en
wat we tot dan toe zijn geweest, is de deal niet onderhandelbaar:
eerst gaan we geleidelijk aan beseffen wat niet langer voor ons
werkt, en vervolgens gaan we innerlijk aan het werk om dat los te
laten. Dan, en alleen dan, daagt de ontdekking en het besef van
wat – in alle gevallen – een nieuwe en hogere orde van onszelf is;
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dan wordt ons leven getransformeerd. Vertrouwen, tevredenheid
en compassie worden onze voortdurende metgezellen.

Ter zake: loslaten volgt op ons besef dat vasthouden niet meer
van nut is! Op de een of andere manier gaan we inzien dat al onze
beproefde oplossingen hebben bewezen ‘onechte vrienden’ te zijn.
Een paar voorbeelden zullen licht werpen op deze laatste belang-
rijke gedachte.

Het is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat wanneer we ande-
ren de schuld geven van onze pijnlijke reacties, dat volkomen nut-
teloos blijkt; door zo te reageren zijn sommigen van onze vrienden
tot vijanden geworden!

In plaats van ons in verrukking te brengen zoals ze dat altijd
in het verleden deden, tergen onze nieuwste plannen en dromen
ons alleen maar met hun leegte; we zijn het beu om snel nergens
naartoe te rennen.

Of we dat nu willen of niet, we staan op de drempel van dat
onbekende en binnenste gebied dat door Johannes van het Kruis
de ‘donkere nacht van de ziel’ werd genoemd; we weten dat we
zelf niets meer voor onszelf kunnen doen. En dus wachten we daar
in onze onzekerheid, gevangen, als het ware, tussen twee moge-
lijkheden, die geen van beide wenselijk zijn. In de ene hand ligt
een ‘steen’: we willen niet doormaken wat gedaan moet worden;
in de andere ligt ‘de moeilijke plek’: we zien dat er geen andere op-
ties beschikbaar zijn. Onze grote angst is dat als we loslaten, ons
lot is bezegeld. We zullen in die donkere, gapende afgrond vóór
ons vallen, de afgrond die ‘niet weten wat er van ons zal worden’
wordt genoemd – een verboden plek, van waaruit er misschien
geen ontsnapping mogelijk is! Maar dit is een onjuiste aanname
die is gebaseerd op een eveneens onjuiste waarneming. Het is een
leugen die is geproduceerd door het onechte zelf, om ons ervan te
weerhouden te reageren op de roep om die achter ons te laten.
Maar de waarheid, die je elke keer dat je durft los te laten vanuit
jezelf zult kennen, is dat je niet valt, maar juist opstijgt!
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Hoe is dat mogelijk?
Vraag je af wat er gebeurt met een vlieger wanneer het touw

ervan wordt doorgesneden. Hij schiet naar boven! Hij klimt naar
de open hemel omdat dat zijn aard is; hij werd gemaakt om op te
stijgen. Dat zijn wij ook: we zijn gemaakt om vrij te zijn. Minder
dan dat is gewoon niet genoeg!

Als ik na bijna vijfentwintig jaar schrijven en onderwijzen één
ding heb geleerd is het dit: we hebben allemaal – hier en nu – alles
wat we nodig hebben om erin te slagen de blijvende heelheid en
het geluk te vinden waarnaar we in het diepst van ons hart op
zoek zijn. Ons probleem is dat we ervan overtuigd zijn dat we iets
moeten doen om vrij te zijn. Vreemd genoeg is het enige wat tus-
sen ons en een leven zonder beperkingen staat, dit verkeerde idee.

Het spirituele werk van loslaten en naar onze aangeboren heel-
heid groeien is heel anders dan alle andere inspanningen die we
ooit zullen moeten leveren. Het begint met het in ons opnemen
van het inzicht dat er niets aan ons Ware Zelf kan worden toege-
voegd – en vervolgens moeten we ernaar durven handelen. Be-
denk wat een dergelijke kennis voor ons zou kunnen betekenen als
we de moeite zouden nemen om die ons eigen te maken!

Zo zouden we bijvoorbeeld de inherente fout in dit soort den-
ken kunnen zien, in plaats van tevergeefs te proberen anderen te
maken tot hoe we willen dat ze zijn. In plaats van te proberen an-
deren te veranderen om bij onze behoeften te passen, zouden we
er dan voor kiezen dit onjuiste idee, dat iemand anders verant-
woordelijk is voor onze voldoening, gewoon te laten vallen.

Vrij zijn van de last van onechte verantwoordelijkheden...
echte verzoening met geliefden, vrienden en familie... de goed-
heid om oude vijanden volledig te vergeven… een toenemend ge-
voel van liefdevolle en meevoelende intelligentie dat niet
gebonden is aan voorbijgaande tijd: deze gaven en meer komen
degenen die leren loslaten, toe.

Dit is dus wat ik heb geleerd: de ontbrekende helft van ons leven

– 16 –

Het geheim van loslaten:Opmaak 1  05-08-2008  10:51  Pagina 16



is loslaten. Doe deze spirituele ontdekking en word vervuld; word
vervuld zonder inspanning en wees vrij. Inademen zou zinloos
zijn zonder zijn tegenhanger, het uitademen; beschouw loslaten
als het leren deelnemen aan de adem van het leven zelf, iets dat
net zo natuurlijk is voor wie je echt bent als het voor de zon is om
te schijnen.

In deze nieuwe versie van Loslaten heb ik teksten toegevoegd
die deze voortdurend glorende openbaring van ons recht om los
te laten en vrij te leven, weerspiegelen. Op veel plaatsen heeft het
boek een voorjaarsschoonmaak gekregen – is het verfrist, zo je wilt
– door naar ideeën terug te gaan met nieuwe inzichten, die zijn
verworven gedurende de vele jaren sinds ik dit materiaal voor het
eerst ‘neerpende’.

Zowel tegen mijn ‘oude’ als mijn ‘nieuwe’ lezers – tegen die-
genen van jullie uit het verleden, het heden en de toekomst die er-
naar verlangen een hogere liefde te kennen, en die op een
ongevaarlijke manier in zichzelf en op onze aarde willen leven –
zeg ik: wees aangemoedigd: de goddelijke intelligentie die de wens
in je zaaide om een vrij, heilig, onbevreesd leven te leiden zal erop
toezien dat het bloeit, op voorwaarde dat je deze zelfde wens voedt
met je hele hart, geest en ziel.

Laat me je een laatste waarheid meegeven op deze fantasti-
sche levensreis die loslaten wordt genoemd. In mijn tijden van
nood heeft het licht ervan zich vaker een vriend getoond dan ik
kan zeggen. Moge hij voor jou hetzelfde doen.

Onze grootste kracht is niet ons vermogen om ons voor te stellen
dat er rooskleuriger dagen voor ons liggen, maar het vermogen dat we –
op ieder moment – ons moeiteloos kunnen ontdoen van alle donkere ge-
dachten en gevoelens die, wanneer er niet op wordt gelet, ons geluk ver-
minderen.
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Hoe dit boek je kan helpen los te laten

Een kleine jongen stond op het punt zijn eerste waterskiles te krij-
gen. Hij bewoog heen en weer in het water, met de punten van
zijn ski’s naar boven en naar voren wijzend. Zijn vader zat in de
speedboat, en riep hem een paar laatste instructies toe. Toen ging
de boot ronkend van start. Het sleeptouw spande zich.

Eerst zag het ernaar uit dat de jongen het niet zou redden.
Maar langzaam kwam hij, als een soort glinsterende feniks, uit het
water naar boven. Hij stond op zijn ski’s en glimlachte. Toen ver-
dween hij, in een beweging die bijna het tegengestelde was van
hoe hij boven was gekomen, weer in het water. Het was geen
slechte val.

De speedboat racete terug om hem op te pikken. Zijn vader
wachtte en keek of zijn hoofdje naar boven kwam uit de golven, die
door zijn eerste duik waren ontstaan, maar de jongen kwam niet te-
voorschijn. Hij hield zich nog steeds aan het sleeptouw vast! Hij
werd achter de boot aan gesleept die juist probeerde hem sneller te
hulp te komen. Zijn vader had de situatie in een oogwenk door en
zette onmiddellijk de motor stil. Een seconde later kwam het klets-
natte maar glimlachende gezicht van de jongen boven water, en hij
keek op naar zijn vader voor de volgende instructie. Zijn vader
glimlachte terug en zei: ‘Jongen, ik vergat je iets heel belangrijks te
vertellen over waterskiën. Als je valt moet je eraan denken het touw
los te laten!’ Ze lachten allebei hardop over deze luchthartige les
omdat de noodzaak om los te laten zo duidelijk was.

Ik herinner me dit incident goed omdat het heel lang indruk
op me heeft gemaakt. Ik weet dat deze jongen het sleeptouw niet
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