
Zijn: de ideale wereld 
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit 
 

 
Sinds het begin van ons bestaan streven we naar de 

ideale wereld, het zijn en doen van het absoluut Goede, 

de volmaakte vrijheid en verantwoordelijkheid, het zijn 

wie we echt zijn, het verlicht zijn, het volmaakt zijn of 

kortweg het Zijn. Tot op heden is dat op een enkele 

uitzondering na niet gelukt waardoor het niet-Zijn, beter 

bekend als het ego, ons nog beheerst. Het ego is de staat 

van gevangenschap van de dualistische materie en 

derhalve de staat van onbalans, van contraproductiviteit, van zelfvernietiging. In deze tijd 

wordt de climax van deze staat bereikt in de vorm van crises die onze beschaving en zelfs 

ons voortbestaan bedreigen. Het realiseren van het Zijn is dus noodzakelijker dan ooit. Dat 

zou een onmogelijke opgave zijn, ware het niet dat zich in deze unieke crisis een unieke 

kans bevindt. Die kans is het feit dat het realiseren van het Zijn tevens gemakkelijker is dan 

ooit. De mens wordt nu immers zowel moreel als maatschappelijk op zichzelf 

teruggeworpen waardoor hij zichzelf moet en wil zijn en op zoek is naar zijn Zijn (wie hij 

echt is). Maar het ego is nog dominant waardoor zijnsontwikkeling, als zijnde de universele 

Weg naar het Zijn die zowel oneindig eenvoudig is als het moeilijkste wat er is, ontbreekt in 

de samenleving. Dit boek, dat een helder en op ervaring gebaseerd inzicht geeft in de 

inhoud, de ontwikkeling, het belang en het effect van het Zijn is bedoeld om daar 

verandering in te brengen en daarmee de nu mogelijke kwantumsprong in evolutionaire 

ontwikkeling van ego naar Zijn te realiseren en Nederland – Hol(y)land – gidsland daarin te 

laten zijn. 
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