
 
 
 

De leer ontsluierd 

  



2 

  



3 

 
 

De leer ontsluierd 

 

 
HCC (Green) 

  



4 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-90-821971-1-2 

Nur 735 

 

Omslagontwerp: Bas Ruyter 

 

Uitgeverij Godsspraak 

 

Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of 

openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, 

microfilm, opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij 

chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever.  



5 

Proloog 

 

Dit manuscript van inzicht is niet zomaar een boek over religie 

of over levensvragen, het is een volkomen nieuw fenomeen op 

het gebied van het ontrafelen van de leer. De leer ontsluierd. 

De schrijver  heeft vele jaren gewijd aan het schrijven van dit 

boek, waarin hij tracht door te dringen tot de kern van zaak 

en van leven. 

 

Woorden zijn op zichzelf slechts een loos verschijnsel. Door 

overlevering krijgen ze een betekenis, die vervolgens door 

ons, als mensen van deze tijd, wordt overgenomen en aldus 

geaccepteerd. De schrijver gaat echter veel dieper: hij gaat uit 

van het voelen, beleven en waarnemen. 

 

Elk woord benoemt iets dat niet slecht met letters te 

beschrijven is, zoals het ooit is opgeschreven. Pas als de leer 

ontsluierd is, kunnen wij bevatten wat zich niet in woorden 

laat vangen. Dan pas beseffen we bijvoorbeeld wat gevoel is, 

zonder dat het gevoel genoemd hoeft te worden. 

 

De auteur reflecteert op woorden als accepteren, denken, 

fantasie, idealen en vrijheid. Daarbij geeft hij naar eigen 

inzicht zijn manier van beleven weer. De lezer zal vaak met 

het geschrevene in conflict komen en er ongetwijfeld 

vraagtekens bij zetten, maar juist dit biedt stof tot nadenken. 

De lezer zal bij zichzelf te rade gaan over hoe en waarom hij 

of zij altijd zo volgzaam de traditionele interpretatie heeft 

aanvaard. 

 

De schrijver wil de mensheid in aanraking brengen met zijn 

visie door middel van zijn levenswerk, dat nu voor u ligt: De 

leer ontsluierd. De inhoud van dit boek zal het huidige denken 

en weten van de mens aan het wankelen brengen. U zult dus 

eerst de leer moeten afleren! 

 

Dit werkt getuigt ervan dat de schrijver veel heeft gelezen, 

veel heeft nagedacht en veel onderzoek heeft gedaan. Bovenal 

is dit manuscript het werk van een persoon met zeer veel 

levenservaring, die zich op vele fronten heeft ontwikkeld en 

hiermee blijk geeft van zijn bijzondere gave. 
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Dit woordenboek zal veel bij de lezer losmaken. De auteur ziet 

het als zijn missie om de ogen van de mens te openen. Ik 

wens u veel succes en wijsheid met dit manuscript van inzicht! 

 

Marty Koning. www.martykoning.nl 
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Aanhechten 

Aanhechten is onnodig en onbelangrijk, de dode kan niets met 

zich meenemen. 

 

Aanleren 

Alle dingen die je aangeleerd hebt, zoals liefde, lijden, geluk, 

enzovoorts, zijn onwerkelijke zaken, die de werkelijkheid doen 

eindigen.  

 

Het aanleren gaat automatisch, het afleren is niet makkelijk. 

Wat je aanleert, zijn nooit woorden zonder beelden die je erbij 

ziet, want die kun je herkennen. Woorden waar je geen beelden 

van hebt, zul je nooit kunnen verwerken! 

 

Het afleren is niet dat anderen of jijzelf regels gaan opleggen. 

Niemand kan je helpen de leer af te leren. Degene die de leer 

heeft afgeleerd, zul je niet makkelijk vinden, en diegene heeft 

er geen belang bij om je de leer af te leren. Het afleren moet je 

alleen doen, je hebt niemand erbij nodig. Er zijn honderden of 

misschien duizenden technieken. Dat doet er niet toe, jij hebt 

er een nodig die je moet gebruiken, totdat je hem niet meer 

nodig hebt. 

  

Aanwennen 

De wereld kan jou niets aanbieden wat je je niet kunt 

aanwennen. 

 

Aardig 

Aardig zijn en nadoen kan iedereen, maar het woord aardig zelf 

weet niet wat aardig is. 

 

Accepteren 

Wanneer je iets accepteert, gaat alles vloeiend voort, zonder 

enige tegenwerking. 

 

Adem 

Adem heeft geen lichaam nodig om te bestaan, het lichaam 

gebruikt de adem om zijn bestaan te kunnen bevestigen.  

De adem bevestigt zichzelf zonder het lichaam. De adem 

bevestigt dat adem adem is. 
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Advies 

In de levensloop krijg je meestal advies van degene die even 

blind is als jij zelf en die denkt dat de genomen beslissing 

anders had gekund. Of het tegendeel beter was, kan door 

niemand bevestigd worden. 

 

Afstand 

Afstand neemt plaats in de tijd. Waar geen tijd is, is geen 

afstand.  

 

Voor afstand moet je verbeelding hebben om te zien wat niet 

bestaat. 

 

Alles 

Alles wat je voor je geboorte had, zul je meenemen naar je 

graf. 

 

God is alles wat woorden betreft, maar de woorden zijn God 

niet. Je kunt ook zeggen dat God de woorden weergeeft en dat 

slechte betekenissen de duivel weergeven, totdat het 

onzichtbare innerlijk de tegenstelling heeft ontsluierd.  

  

Wanneer het onzichtbare innerlijk ontsluierd is, wordt het 

onzichtbare innerlijk bewust van alles. Niemand hoeft je iets te 

vertellen: het onzichtbare innerlijk weet alles! 

 

Wie, wat, waar laat je denken dat bepaalde gebeurtenissen 

verschillend zijn, want in werkelijkheid is alles hetzelfde, voor 

het onzichtbare innerlijk, bijvoorbeeld de moord op een kind, 

een broer, een zus, een moeder, een vader, een vriend, een 

vijand of een vreemde. Zelfs zelfmoord! Ze behoren tot de leer.  

 

Anderen 

Alles wat anderen doen en zeggen, doe jij hetzelfde. Door dit 

niet te ontsluieren, kom je er ook nooit achter. De anderen 

weten alles over jou, zoals jij alles over hen weet, maar nooit 

over jezelf. Ieder ander is voorspelbaar, maar jijzelf nooit. Je 

bent ook voor anderen voorspelbaar. Ik ben altijd een ander 

persoon en nooit dezelfde. 
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Alles wat je over jezelf weet, heb je te danken aan het bestaan 

van de ander. De ander is een levende spiegel voor jou. Jij en 

de ander zijn gelijkwaardig. 

 

Alles wat je hebt, heb je verkregen door anderen. Je 

functioneert via anderen, zonder te weten dat je niet kunt 

bestaan zonder anderen. Wanneer het onzichtbare innerlijk dit 

ontsluiert, heb je anderen niet nodig; jijzelf zal verdwijnen, 

zogezegd.   

 

Anderen zeggen wat je moet doen: er zijn duizenden regels en 

theorieën om je in bedwang te houden. Als het doen zo simpel 

is, waarom zijn er dan zoveel mislukte regels en theorieën? Het 

antwoord is simpel: alleen de gedachten kunnen de gedachten 

beheersen, door deze simpel en soepel hun gang te laten gaan. 

Zonder jouw interventie of tegenwerking zijn theorieën en 

regels overbodig. Zo simpel is het. Het simplistische kan alleen 

door het onzichtbare innerlijk in werking treden en door niets 

anders. Regels, theorieën of wat dan ook zijn onzin. 

 

Door onwetendheid gebruik je belastende woorden die anderen 

gebruiken, hoe frustrerend de woorden voor anderen ook zijn.  

  

Je hebt anderen nodig om je eigen bevrediging te bevestigen. 

  

Kennis die anderen je hebben overgedragen is nutteloos, tenzij 

je het afleert. 

 

Wanneer je zegt dat je gelukkig bent, hoe lekker je je voelt, dat 

het goed gaat, enzovoorts, ben je bezig het voor anderen te 

bevestigen, omdat je niet weet dat het zo is, want jijzelf kunt 

het niet bevestigen. 

 

Wat anderen over je zeggen is onwerkelijk, omdat je het kunt 

bevestigen; het werkelijke kan nooit bevestigd worden. 

Bijvoorbeeld: de boom kun jij met een ander bevestigen, maar 

de boom zelf kan jouw bevestiging niet bevestigen; dat is 

werkelijk. Het werkelijke kan het werkelijke niet bevestigen. 

 

Wat door jou wordt vernietigd, wordt door anderen altijd 

vernieuwd. 
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Wat je al gedaan hebt, daarvan zul je nooit achterhalen of het 

daadwerkelijk anders had gekund. 

 

Wat je zegt dat je doet, is om anderen te bevestigen. Wat je 

niet zegt dat je doet, moet je niet bevestigen. Wat je doet en 

niet bevestigt, heb je niet gedaan. 

 

Van wat jij niet voor jezelf kunt onthouden, moet je nooit 

verwachten dat anderen dat voor jou kunnen doen. 

  

Angst 

Niets waar je angst voor hebt, kan bestaan zonder 

gedachtereeks.  

 

Wat voor uitspraken je ook doet, angst kun je nooit voor jezelf 

verbergen! 

 

Antithese 

Alles wat men met het onzichtbare innerlijk vergelijkt of  

niet, blijft hetzelfde. Het uiterlijk is het ontstaan van alle 

tegenstrijdigheden. 

  

Alles wat antithese is, is even belangrijk. Bijvoorbeeld goed en 

slecht, verliezer en winnaar, rijk en arm, eerlijk en oneerlijk, 

leven en dood enzovoorts. 

  

Antithese ontstaat wanneer een groep mensen beslissingen 

heeft genomen waarmee de minderheid het niet eens is. 

Onbewust of bewust draag jij de beslissingen van de meerder-

heid of misschien een persoon (sinds de oertijd) levenslang. 

  

Antithese wordt door het onzichtbare innerlijk vernietigd. 

 

De antithese en de niet-antithese zijn één en dezelfde. Het 

doel, oftewel je doel is het inzicht te ontsluieren. Het is niet dat 

een ander het voor jou bevestigt of erover praat; er valt niets 

te praten, te vragen, noch te bevestigen. Het is een zelfbe-

vestiging voor degene die dat ontsluierde inzicht ontsluierd 

heeft. Hij weet dat antithese en niet-antithese hetzelfde is, 

ofwel niet bestaan.  
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Doordat de gedachtestroom is verdwenen, is het onmogelijk om 

zonder woordkeus een uitleg te geven.  

 

De gedachte dat ‘ik’ ik ben, is de essentie van de antithese. 

 

Het onzichtbare innerlijk is het onzichtbare innerlijk dat de 

antithese heeft overschreden. 

 

Woorden kunnen bestaan wegens de antithese; wanneer de 

antithese verdwijnt, verdwijnen de woorden. 

 

Antwoorden 

De vragen die je hebt over jezelf kun je niet beantwoorden.  

Het zijn anderen die de antwoorden hebben. 

 

Assertief 

Assertief zijn is altijd voor anderen; jij zelf weet dat het 

onwaarschijnlijk is, tenzij je jezelf voor de gek houdt. 

  

Assertief zijn kan altijd door anderen worden bevestigd en nooit 

door jezelf; het is en blijft voor eeuwig voor anderen. 

 

Bang 

Als de gedachten zeggen dat je bang bent en je weet niet echt 

dat je bang bent, dan ben je niet bang zeg je tegen jezelf. Bang 

zijn zit in je aard en uit zich soms, zodat je kunt denken dat je 

niet bang bent. Eén keer bang is altijd bang. 

  

Je bent altijd bang voor het onbekende, niet wetende dat het 

de leer is. 

 

Je bent bang voor het bekende en het onbekende, dus je bent 

altijd bang.   

 

Wanneer je bang bent, probeer je je alleen op de bangheid te 

focussen; met de tijd verdwijnt die vanzelf, doordat het denken 

aan dat proces gewend raakt. 

 

Wanneer je weet waarom of waarvoor je niet bang bent, ben je 

bang. Door te denken waarvoor je wel bang bent, maar het niet 

te zeggen of omdat je het zelf niet weet, ben je ook bang.  



16 

Als vreemde geluiden in het donker je laten schrikken, is dit 

ook bang zijn. 

 

Beantwoorden 

Het is beter geen vragen te beantwoorden, zodat je er later 

geen spijt van zult krijgen. 

 

Mensen kunnen nooit vragen beantwoorden die niet al bekend 

zijn. Vragen en antwoorden behoren tot een leer. De vraag 

heeft het antwoord, voordat je hem beantwoordt. Vraag of 

antwoord is voor jou onbekend, wanneer je van die les niet 

geleerd of gehoord hebt. 

 

Bedenken 

Je bedenkt het leven anders dan dat je het beleeft. 

  

Je kunt nooit iets bedenken; het is al bedacht. 

 

Bedreiging 

Je wordt altijd door waandenkbeelden bedreigd. 

 

Bedwang 

Normen, waarden, cultuur, wetten enzovoorts zijn er om 

mensen in bedwang te houden.  

 

Beelden 

Alle waanbeelden en waanvoorstellingen komen voort uit 

denkbeelden. 

 

Alles is hetzelfde voor degene die geen beelden kan 

projecteren. Bal of boom: je gaat beelden die je kent met 

elkaar vergelijken en ziet het verschil. Het verschil zit in de 

beelden en niet in de woorden (of omgekeerd). 

 

Alles wat je hoort, moet je een beeld geven, om het te 

verwerken. 

 

Alles wat je zegt en de beelden waarover je het dan hebt, zijn 

altijd onwerkelijk. Anderen kunnen de gedachten en de beelden 

die jij gebruikt nooit vergelijken, want anderen denken met 

andere beelden.  
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Jouw gebruikte beelden zijn andere beelden en al je woorden 

zijn andere woorden. Toch weet de ander je woorden te 

verwerken: een reden dat er verwarring tussen mensen 

ontstaat, doordat ze denken te weten wat de ander verbeeldt 

en praten alsof die verbeeldingen hun eigen beelden zijn.  

 

Als je loopt, zie je beelden; als je zit, zie je de beelden; als je 

denkt, zie je die beelden, als je droomt zie je beelden. Beelden 

zijn altijd onwerkelijk.  

 

Bevestiging vindt plaats via beelden die in de gedachtegang 

aanwezig zijn. Wanneer er geen gedachtegang is, zijn er geen 

beelden, waardoor de gedachtegang geen werk kan verrichten. 

 

De beelden die je hebt over anderen, zijn niet wat ze zijn. 

 

De beelden die voor jou vervagen of die je niet kunt voort-

brengen, zullen voor jou ophouden te bestaan. 

 

Door geen beelden te kunnen verbeelden, ben je in staat het 

onzienlijke te bezien. 

 

Eenieder die volgens jou gelukkig is, dat zijn je eigen beelden. 

 

Een stel is niet gelukkig, als ze beelden niet kunnen 

vernietigen. 

 

Gedachten hebben altijd beelden. Met de gedachten zie je 

verbeeldingen. Gedachten zijn kettingen zonder einde en zo  

zijn de verbeeldingen. 

 

Het beeld dat je hebt over een ander, of wat dan ook, kan nooit 

bestaan voor de ander. Stel je voor dat je praat over een beeld 

dat voor mij onbekend is, dus dat niet bestaat. Het beeld van 

de dood van je moeder die voor mij onbekend is, bestaat niet. 

Dus je moeder is dood voor jou, maar niet voor mij; dan is de 

dood dus niet werkelijk, als hij voor de een bestaat en voor de 

ander niet. 
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Het beeld dat je van anderen hebt, is het voorbeeld van je 

gedrag. 

 

Het is onmogelijk dat twee mensen hetzelfde over woorden 

denken, hierdoor ontstaan meestal ruzies, dus wegens  

misverstanden. Om woorden te vertalen heb je beelden nodig; 

de beelden van de één kunnen nooit dezelfde beelden zijn van 

de ander. Zelfs dezelfde betekenis heeft andere beelden met 

andere kleuren.  

 

Het zijn altijd de beelden van de dood die invloed op je hebben, 

en niet de dood zelf. Als een moeder doodgaat, heeft dat geen 

enkele betekenis voor jou, omdat jij hierdoor geen hechte 

beelden hebt. Het gaat erom jouw beelden ergens te kunnen 

plaatsen. Dat is heel belangrijk voor jezelf. De dood ontneemt 

je de verplaatsing van die beelden en die kun je niet verwer-

ken, en niet de dood zelf. Gedachten zijn op de wereld ter wille 

van gedachtenissen. 

 

Iedereen probeert beelden te creëren van wat ze gezien 

hebben. Nieuwe beelden kunnen ze niet beleven. 

 

Je hecht je aan beelden, vergeet dat het beelden zijn en begint 

erop te bouwen, en je zult door deze beelden lijden. Als jij dit 

ontsluiert, zul je alle tegenstrijdigheden vernietigen. 

 

Je kunt de beelden niet verbeelden, als je ze nooit hebt beleefd. 

  

Je praat over beelden, beelden zijn niet echt; je leeft met 

beelden, de levensloop bestaat uit beelden. Je kunt niet over 

werkelijkheid praten, of dat zijn beelden. 

  

Jou wordt aangeleerd om jezelf aan beelden te hechten; je zult 

nooit weten dat beelden maar beelden zijn. Je zult onbewust of 

bewust erop bouwen, met alle catastrofale consequenties voor 

de levenssituatie van dien. 

 

Kinderen hebben geen beelden, geen tijd en geen afstand, en 

kunnen niets verwerken. Beelden, tijd en afstand zijn voor het 

denken. Hierdoor is het onmenselijk om kinderen iets kwalijk te 

nemen (door eigen frustratie). 
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Voor iedereen in je omgeving en erbuiten heb je een beeld 

gecreëerd, je kent en herkent die beelden en nooit de 

omgeving. Wanneer de omgeving verdwijnt, blijven de beelden 

bestaan. 

 

Wanneer je geen handelingen wilt verrichten, moet je de 

beelden uitsluiten. 

 

Wanneer je wakker bent, zie je beelden, wanneer je droomt, zie 

je beelden, of droom je dat je wakker bent en beelden ziet, of 

ben je wakker en droom je dat je beelden ziet? 

 

Woorden zullen in beelden worden vertaald en het zijn de 

beelden die je laten onthouden. 

 

Zonder beelden kun je niets verwerken. 

 

Begrijpen 

Aangezien jij zelf niets kunt begrijpen, heb je de gedachte dat 

kinderen alles kunnen begrijpen, en niet dat ze intelligent of 

slim zijn, door dingen na te zeggen. 

 

Al worden duizenden boeken geschreven om het NU uit te 

leggen, dan is dat onzin. Je zult het niet begrijpen. In het NU 

valt niets te begrijpen: voor het begrijpen heb je je 

denkvermogen nodig en denken is tijd; het NU is tijdloos.  

  

Als je leest wat je niet begrijpt en begrijpt wat je niet leest, is 

dat lezen. 

 

Begrijpen doet de gedachtegang; zonder gedachtegang is 

begrijpen niet nodig. 

  

Begrip is onbegrijpelijk, want er is werkelijk niets te begrijpen. 

 

De oren kunnen niet horen wat het hart niet kan spreken. 

 

Het onzichtbare innerlijke begrip is wanneer niets je kan deren, 

zo niet, kun je niets begrijpen, noch jezelf. 
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Het is onzin om anderen te begrijpen, wanneer jij jezelf niet 

kunt begrijpen.  

 

Hoe meer je hoort, des te minder je begrijpt. 

 

Je kunt alles uitleggen zonder te begrijpen waarover je het in 

werkelijkheid hebt; begrijpen is uitleggen wat je gehoord of 

gelezen hebt.  

 

Je leest wat je begrijpt en begrijpt niet wat je leest. 

 

Je moet alles associëren om anderen te kunnen begrijpen. 

 

Van de waarheid kun je niets begrijpen, als je het begrijpt, is 

het verkeerd. Waarheid moet ontsluierd worden, dat is 

waarheid. 

 

Wanneer je aan anderen je ervaringen uitlegt, kunnen ze je 

nooit begrijpen. Jouw ervaringen hebben ze nooit ervaren. 

 

Wanneer je het een of het ander kunt uitleggen, betekent het 

niet dat je weet waarover je het hebt, want een kind kan 

hetzelfde uitleggen en er ook niets van begrijpen. 

 

Wanneer jij jezelf niet begrijpt, is dat de reden om boos te 

worden, omdat jij hierdoor anderen niet kunt begrijpen. 

 

Wanneer jij jezelf niet begrijpt, kun je nooit anderen begrijpen. 

Het is zeer moeilijk om jezelf te begrijpen, waardoor het bijna 

onmogelijk is anderen te begrijpen. Je kunt wel, zoals ieder 

ander, ‘doen alsof’.   

 

Wat je begrijpt, is waar je verstand begrip voor heeft; wanneer 

je verstand geen dieper inzicht heeft, is begrijpen niet nodig. 

  

Wat je kunt uitleggen, is wat je niet begrijpt. Begrijpen doet  

de leer, en uitleg is van de leer. 

  

Wat je nazegt en nadoet, is wat je niet begrijpt. Wat je wel 

begrijpt, doe je niet na. 
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Wat niet van de leer is, kun je nooit begrijpen. 

 

Beheersen 

Als je je niet kunt beheersen, zullen je vrienden noch je 

vijanden je kennen of herkennen. 

 

Beheersing is ‘s mens beste vriend en je eigen vijand.  

De levensloop wordt gefrustreerd door jezelf te beheersen; 

hierdoor is het niet gemakkelijk om het onzichtbare innerlijk  

te ontsluieren. 

 

Het uiterlijk kunnen jij en de meeste mensen leren beheersen, 

maar de meesten kunnen het onzichtbare innerlijk niet zijn 

eigen gang laten gaan, omdat ze niet weten wat het onzicht-

bare innerlijk werkelijk is. 

 

Behoren 

De leer behoort tot de leer, en het denken behoort tot de 

gedachtegang. 

 

Beïnvloeden 

De leer leert je om te denken dat je bepaalde handelingen kunt 

verrichten om jezelf en je omgeving te beïnvloeden. Onzin. 

  

Woorden die invloed op je hebben, zijn woorden die gedurende 

je levenstijd alles voor jou bepalen. 

  

Woorden worden beïnvloed door woorden, zolang mensen er 

niet tussenkomen.  

 

Bekende 

Het bekende is nooit belangrijk; je kunt het bezitten. 

 

Belangrijk 

Alles wat je over jezelf weet, is zeer belangrijk en niet wat je 

van anderen weet. 

 

Belangrijk bestaat niet voor jezelf; je bent belangrijk wanneer 

mensen je kunnen gebruiken voor hun eigen doel. 
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Belangrijk is een woord dat je niet kunt invullen en niet wat 

belangrijk zelf is. 

   

Belangrijk is altijd iets voor degenen, die het niet zijn. Het 

grappigste is dat belangrijke mensen zichzelf niet kunnen 

ontmaskeren. 

 

Belangrijk zegt alles over belangrijk en niets over jezelf.  

Hoe mensen met elkaar omgaan is niet belangrijk. Het is  

hoe jij met anderen omgaat, wat belangrijk is. 

 

Mensen die belangrijk zijn voor anderen, zullen er later achter 

komen dat ze nooit belangrijk waren, omdat belangrijk niet 

voor jezelf kan bestaan. 

 

Wanneer je onbelangrijk bent, wil je belangrijk zijn; ben je 

belangrijk, dan weet je het niet, je eigen belang kun je zelf 

nooit zien. 

  

Wat je niet hebt, is belangrijk; wanneer je het hebt, is het 

onbelangrijk. 

 

Wat nu belangrijk is, is straks onbelangrijk. 

 

Beleven 

Als je niet weet wat werkelijk is, is het fantastisch om te 

beleven. 

  

Je kunt trachten semantisch na te doen, maar de essentie 

ervan kun je nooit beleven. 

  

Terwijl je het levensgeluk van anderen wenst te beleven, ga je 

het levensgeluk voorbij.  

 

Wat je in het ‘Nu’ beleeft, kan nooit herbeleefd worden. 

  

Wat je niet kunt ervaren, kun je nooit beleven. 

  

Wat het onzichtbare innerlijk is, is niet wat anderen beleven; 

het is ook geen denkpatroon van de leer. 
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Wat voor jou mooi en leuk is, is voor eventjes. Straks heb je  

er andere gedachten over. 

 

Beloven 

Je kunt jezelf van alles beloven, maar de dood staat het je  

niet toe! 

 

Beoordelen/Beoordeling 

Je kweekt je eigen beoordeling door over jezelf te spreken, 

zodat anderen altijd een bevooroordeelde mening hebben  

over je handelingen. 

  

Je wordt beoordeeld voor wat je kunt doen en wat anderen niet 

kunnen. 

  

Jijzelf kunt nooit beoordelen dat je veranderd bent; het zijn 

altijd anderen die de veranderingen kunnen beoordelen. 

 

Zonder gedachtegang heb je geen beoordeling. Beoordeling 

behoort tot het inzicht van de gedachtegang, die te maken 

heeft met cultuur, regels en normen enzovoorts, die je geleerd 

hebt. Dit is de vorm van de beoordelingen, dus het is niet de 

persoon zelf die wordt beoordeeld. Iedereen gebruikt dezelfde 

criteria om anderen met anderen te beoordelen. Beoordelingen 

bestaan voordat de daad gepleegd wordt. Het is een 

bevestiging van de be-(voor) oordeling. 

 

Bepalen 

Het leven lang wordt alles door anderen bepaald en bevestigd, 

zelfs de vrijheid die je denkt te hebben is door anderen bepaald 

en bevestigd. Je dood, je carrière, je toekomst enzovoorts. 

  

Iedereen die niet weet wat romantisch is, bepaalt de regels om 

romantisch te zijn en jij doet het na. 

  

Jij kunt niets bepalen, zelfs het goede en slechte worden door 

anderen voor jou bepaald. 

 


