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Help fundamentalisten te doen wat God wil. (649 woorden excl. de titel) 
 
Fundamentalisten doen niet wat God wil, omdat ze niet weten hoe ze één kunnen worden met God en diens 
Wil. Help ze daarom met zijnsontwikkeling waaromtrent hiernavolgend de uitleg. 
 
Het Universum manifesteert zich in materie en geest (God). Oftewel in deel en geheel, in dualiteit en 
singulariteit, in tegenstellingen (verscheidenheid) en eenheid, in ruimte en tijd en ruimte- en tijdloosheid, in 
oorzaak en gevolg en alles hangt met alles samen. 
 
Ieder mens die op aarde oftewel in de materie komt is uit de singulariteit, de eenheid, en in de dualiteit, de 
tegenstellingen, de verdeeldheid, gevallen en verkeert automatisch in een toestand van identificatie met en 
daardoor van gevangenschap van de materie. Die toestand van afgescheidenheid van God en bijgevolg zijn 
Wil is het zijn van ons ego en bijgevolg de wil daarvan. Als gevolg van deze afgescheidenheid van God 
streven we bewust dan wel onbewust en vaak onder de noemer van ‘vooruitgang’, ‘rechtvaardigheid’, 
‘(spirituele) groei’, ‘wetenschap’ en/of religiositeit voortdurend naar God, ook wel aangeduid als de hemel 
op aarde, Utopia, heilstaat, ideale wereld, enz. Als gevolg van onze gevangenschap van de materie, de 
dualiteit, bestaat dat streven uit een gevecht en wel het gevecht om de tegenstelling tussen goed en kwaad. 
En wordt dat gevecht gevoerd vanuit en met materie. Het gevecht vanuit de materie geschiedt vanuit 
gedachtevormen als ideeën en overtuigingen. En met de materie geschiedt met (gedragsbepalende) vormen, 
dus met normen, waarden, middelen en methoden. Maar daarmee blijven we op het niveau van de materie 
terwijl God geen materie maar geest is. Dit is de reden waarom ons streven tot op heden tevergeefs is 
geweest. Hoe realiseren we dan wel de eenheid met God en bijgevolg zijn Wil?  
 
Daartoe dienen we te beseffen dat het materie- en geestaspect van het universum zich ook in ons bevindt. 
Daarvan is het materieaspect datgene wat we hebben en waar we ons derhalve van bewust kunnen zijn, te 
weten onze gedachten en gevoelens. En is het geestaspect de waarnemer, het bewustzijn, van onze gedachten 
en gevoelen genaamd het Ware Zelf. In dit verband is het één zijn met het geestaspect, dus met God, 
hetzelfde als het één zijn met ons Ware Zelf, beter bekend als ons verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg ons 
Zijn. En is ons ego de identificatie met, de gevangenschap van, onze gedachten en gevoelens. Of beter 
gezegd van de in gedachten gevatte wil van onze gevoelens. Gevoelens hebben namelijk een in gedachten 
gevatte wil, want anders zouden we bijvoorbeeld niet kunnen zeggen: “luister niet naar je angst”. Aangezien 
die wil de wil van ons ego is, is het een vormhebbende oftewel te kennen wil. En aangezien ons ego letterlijk 
moet sterven om één te worden met God, is doodsangst de bron van die wil en houdt die wil ons ego in 
stand. Het belangrijkste kenmerk ervan is dat die ons in strijd houdt met onze gevoelens en dan vooral met 
onze donkere kant: onze onprettige/pijnlijke gevoelens als angst, machteloosheid, onzekerheid, 
miskenningspijn, verlatenheid, wanhoop, begeerte, haat, enz. Dit betekent dat we dit gevecht moeten staken 
om uit ons ego te bevrijden en daarmee één te worden met God. Dat ‘staken’, dat vanwege het realiseren van 
het Zijn zijnsontwikkeling genoemd wordt, houdt in dat we onze gevoelens herkennen, erkennen, er 
verantwoordelijkheid voor nemen oftewel niet anderen de schuld ervan geven en ze innerlijk tot op het punt 
van bevrijding, van het Licht van God c.q. ons Ware Zelf, toelaten, want toelaten bevrijdt. En dat we de wil 
ervan herkennen en er geen gevolg aan geven. Verder houdt het in dat we ons overgeven aan de Wil van God 
die niet te kennen is, zelfs niet als liefde. Het is wel te ervaren, namelijk als de neutrale impuls tot 
manifestatie in het hier en nu oftewel als dat wat vanzelf gebeurt. Het probleem is dat niet alleen de 
fundamentalisten onbekend zijn met zijnsontwikkeling, maar wij ook. Laten we daarom beginnen met 
onszelf. 
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