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Wat is er aan de hand in de wereld? 
 

Veel mensen maken zich grote zorgen over de wereld en vragen zich af: Wat is er aan de hand in de wereld? Een 

begrijpelijke vraag gegeven het feit dat er vele grote crises zijn en er fundamentele veranderingen plaats vinden die alle 

zekerheden ondergraven. Vanuit ons vertrouwde maakbaarheididee lijken er oplossingen te zijn. Zo lossen we de 

klimaatcrisis op door CO2 vermindering. De verharding van de samenleving, door middel van normen en waarden. Enz. 

 

Maar die oplossingen stellen ons niet gerust. Sterker nog, we hebben het gevoel dat de wereld in brand staat en de 

samenleving in verwarring is. Een verwarring die nog versterkt wordt door het besef dat alles met alles samenhangt en 

niets zeker is waardoor ons maakbaarheididee ter ziele is en we dus eigenlijk niet meer weten hoe we problemen 

moeten oplossen, hoe we moeten overleven.  

 

Wat is er dus aan de hand in de wereld? Het antwoord daarop is vrij simpel: We zien slechts de branden aan de 

oppervlakte en niet de ondergrondse veenbrand die er de oorzaak van is en eenvoudig op te lossen is. Die ondergrondse 

veenbrand is onze aller diepste crisis, de crisis van ons zijn op aarde dus in ons lichaam, ook wel aangeduid als de val 

uit het Paradijs. Dat is onze aller diepste crisis omdat we ons daarmee bevinden in de materie die intrinsiek dualistisch 

en dus de staat van onbalans is die zelfdestructief is. En vanwege die zelfdestructie eens tot een climax, een Apocalyps, 

zal komen. Een climax die we nu lijken te naderen in de vorm van de opwarming van de aarde die ons voortbestaan 

bedreigt.  

 

De oplossing van deze crisis is vanzelfsprekend de bevrijding uit onze gevangenschap, uit de staat van zijn die bekend 

staat als het ego. Die bevrijding leidt namelijk naar het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn als zijnde de 

staat waarin we ons in de singulariteit oftewel in eenheid, in harmonie, met het leven bevinden. Precies zoals in de 

natuur maar dan bewust. Die bevrijding is mogelijk. We hebben immers bewustzijn gekregen en daarmee het vermogen 

ons bewust te zijn van ons ego, dus van wat het is en wat het wil om in stand te blijven. En dus ook het vermogen om 

geen gehoor te geven aan deze wil en in overgave te komen aan de Wil van het Zijn oftewel van het Al, God, het Ware 

Zelf waar we in het Zijn één mee zijn. Dat lijkt een onmogelijke opgave, ware het niet dat de evolutie ons een handje 

helpt in de vorm van de zich nu voltrekkende kwantumsprong van ego naar Zijn. Een sprong waarin we alle houvast 

verliezen en daardoor drastisch op onszelf worden teruggeworpen en op zoek zijn naar ons Zijn (wie we echt zijn). Een 

sprong verder die duidelijk maakt waarom de crises er zijn. Zo wordt duidelijk dat de waarheid geweld wordt 

aangedaan omdat de sprong gaat van waarheid hebben naar waarheid zijn. En wordt duidelijk dat de verharding van de 

samenleving er is omdat de sprong niet zonder confrontatie voltooid kan worden. 

 

Het probleem is echter dat zijnsontwikkeling, als zijnde de door het leven zelf gedirigeerde en dus enige Weg naar het 

Zijn, ons grootste taboe is en dus ontbreekt in de samenleving. Een Weg die, zoals gezegd, simpel is omdat die uit niets 

anders bestaat dan het toelaten van de ervaring die het leven ons aanreikt (toelaten bevrijdt). Maar ook een Weg die het 

moeilijkste is wat er is, omdat het uiterst krachtige en slimme ego zich er uit alle macht en tot op heden met succes 

tegen verzet. 
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