Mijn artikel.
Zijn: de volmaakte grondslag ter beveiliging van de samenleving.
Esther Fenema en Albert Otten pleitten in hun artikel van 31 maar jl. voor een nieuwe grondslag ter beveiliging van de
samenleving. Zij pleiten daarvoor, omdat het hersenonderzoek juridische concepten als toerekeningsvatbaarheid en
schuld ondergraaft. Maar wat zou die nieuwe grondslag dan moeten zijn? Daar een antwoord op geven lijkt me
zinvoller dan hun ideeën weg te zetten als zinloos. Daarom hier mijn idee over die nieuwe grondslag.
Om daar inzicht in te krijgen is het van belang te beseffen dat we al sinds het begin van ons bestaan tevergeefs streven
naar Utopia, de ideale wereld, van ons verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg ons Zijn. Want dat Zijn zal wat mij betreft
die nieuwe grondslag moeten zijn. Wat is het Zijn en waarom hebben we het nog steeds niet gerealiseerd? Daartoe
dienen we te weten dat het universum zich manifesteert in materie en geest (God, het leven zelf), oftewel in dualiteit en
singulariteit, in deel en geheel, in ruimte en tijd en ruimte- en tijdloosheid, in oorzaak en gevolg en alles hangt met alles
samen. En dat wij vanwege ons bestaan in de materie ons geïdentificeerd hebben met oftewel de gevangene zijn van het
materie-aspect en daardoor qua bewustzijn afgescheiden zijn van het geest-aspect. Want dat maakt duidelijk dat het Zijn
onze eenheid met dat geest-aspect is. De reden dat we dat nog steeds niet gerealiseerd hebben, is het feit dat onze
gevangenschap van de materie, beter bekend als ons ego, ons ertoe gezet heeft het Zijn in de materie oftewel in de
vorm, in gedrag, te zoeken terwijl het daar niet te vinden is. Een uiting daarvan is ons idee dat het leven als een machine
in elkaar zit en dus maakbaar is en we dit idee als grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing hebben gehanteerd
en onze instituties erop hebben gebaseerd.
Als gevolg van het dualistische karakter van ons ego hebben we de wil ervan laten bepalen door opvattingen over goed
en kwaad. Het is dus ons ego die toerekeningsvatbaarheid en schuld accepteert als oordeel over onszelf en anderen en
dat oordeel omzet in daden. De grote vraag is dan natuurlijk: Is het Zijn toerekeningsvatbaar en schuldig? Het antwoord
is nee. En wel, omdat het één is met het geest-aspect en de onkenbare maar wel ervaarbare Wil daarvan. Een Wil die
vanwege het singuliere karakter ervan niet bepaald wordt door de dualiteit en dus niet door goed en kwaad. Het Zijn is
en doet derhalve het (absoluut) Goede. Anders gezegd, het is harmonie, volmaakt, echt en handelt van daaruit. Dat wil
niet zeggen dat het geen handelingen verricht die door anderen wordt afgekeurd en bijvoorbeeld door middel van
vrijheidsberoving begrensd wordt. Het grote verschil met het ego is dat die begrenzing niet bepaald wordt door
gevoelens als bijvoorbeeld haat (wraak, straf) en/of door vormen als bijvoorbeeld wetten, maar door de intrinsiek
harmonieuze Wil van het geest(God)-aspect. En de begrenzing in harmonie ontvangen wordt. Vormen geschieden dus
vanuit harmonie en worden als harmonie ervaren ook al lijkt het verzet ertegen disharmonieus. Een andere eigenschap
van het Zijn is dat het, in tegenstelling tot het ego, geen disharmonie oproept en derhalve Utopia, de ideale wereld, kan
worden genoemd. Het leven is namelijk op niets anders uit dan het realiseren van onze eenheid ermee en doet dat door
ons te confronteren met de in gedachten gevatte wil van de intrinsiek disharmonieuze gevoelens waaruit ons ego
bestaat. Hetgeen betekent dat die confrontatie overbodig is als het Zijn, de eenheid met het leven, gerealiseerd is. Een
veiliger samenleving dan het Zijn ervan kan dus niet. Er is echter een probleem: zijnsontwikkeling ontbreekt in de
samenleving.
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