
 

10  ILLUSIES 

ONS WERELDBEELD 

 

Begin: Maak ruimte voor de mogelijkheid, dat er dingen zijn die je niet weet, echter als je ze zou 

weten/begrijpen alles kunnen veranderen in je leven. 

NB: Alles wat je ervaart heeft als basis hetgeen je idee/opvatting daarover is. 

 

1 VERLANGEN/NOODZAAK 

Wij streven naar geluk. Dat is een staat van ZIJN en deze ervaring daarvan ontstaat niet 

als resultaat van bepaalde omstandigheden(veel geld, materieel bezit). 

Je hebt NIETS nodig om gelukkig te zijn. Heb je wel iets nodig? Dan ben je 

niet….gelukkig(staat van zijn dan wel een geestestoestand.) 

 

2 FALEN 

Ontbreken van een zekere bekwaamheid of kwaliteit van je bestaan geeft een gevoel van 

mislukking. Dat gevoel roept angst op. Je schiet te kort. Angst is een basale emotie, die 

heel onprettig voelt. 

 

3 DIVERSITEIT 

Anderen hebben die kwaliteiten wel. Jij niet. Dus zijn wij afgescheiden van elkaar. Je 

neemt individuele beslissingen die het geheel(de mensheid) en de aarde, NIET 

beinvloeden? Ieder voor zich toch? Of is er wel een invloed op het geheel?? 

 

4 Onvermogen 

Je hebt geen invloed….Er is dan niet genoeg voor jou. Dus moet je zien te overleven. Dat 

leidt tot competitie om alles. Repressie, oorlog, wedijveren, enz. 



5 VEREISTEN 

Je krijgt genoeg invloed door je te kwalificeren. Dus moet je ‘’dingen doen’’. Of laten-is 

ook ‘’doen’’. Dan kun je genoeg krijgen. Dus wetten en regels volgen, of de Bijbel of de 

Koran. Afhankelijk van je doel(en), Prestatie geldt ! De rest is onbelangrijk.Echter: Wat is 

de maatstaf voor kwalificatie??? 

 

6 OORDEEL: 

Het verlangen naar volmaaktheid bij anderen(die ook onvolmaakt zijn, maar dat ter zijde 

natuurlijk) is een niet realiseerbaar verlangen. Leidt tot o.a discriminatie- naar sexe, 

huidskleur, geloof, vul maar in. Vraag: Is simpel iets vaststellen een Oordeel? Want uit 

een Oordeel volgt meestal een Veroordeling….. 

 

 

 

7 HET OORDEEL 

 

Het gevolg van het Oordeel dus. Bijvoorbeeld: Je gelooft niet in Christus. Dus voldoe je 

niet om naar de Hemel te gaan….(dus een manifestatie van o.a Ontoereikendheid). Onze 

cultuur stelt echter: God is liefde. Wat nu?? 

 

8 VOORWAARDEN 

Alles moet voorwaardelijk zijn. O.a onze religies stellen dat.  Wij nemen -onze cultuur- 

dat dan gewoon aan. Wij moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om te krijgen 

hetgeen wij willen. (IS heeft dat wel duidelijk gemaakt: Alle ongelovigen weg!) Dan is er 

het Paradijs…Of ook: Zonder Diploma geen werk-geen geld-geen leven. Enzovoort 

9 BETER ZIJN 

Wie de voorwaarden kent en er aan voldoet, kan/mag doen hetgeen hij wil. Negeren, 

uitroeien, voor onwaar verklaren, enz. Kennis van de Voorwaarden leidt tot begrip, leidt 

tot toepassen van die Voorwaarden, leidt tot ‘’wetenschap’’. (De aarde is plat…..) en wee 

wie dat niet gelooft want… 

Echter, bepaalde omstandigheden kunnen veroorzaken dat je niet aan de Voorwaarden 

voldoet. Dan  pas je de Vereisten(regels) aan. ‘’Hebben’’ en ‘’doen’’ verschijnen. Hebben 

van Diploma leidt tot goede baan leidt tot geld hebben leidt tot ‘’succesvol zijn’’. En wat 

daaruit voort vloeit(mooi huis, macht verwerven , enz.)  Dit leidt weer naar Superioriteit. 

Superioriteit wint en doet maar! (Maar: zijn wij superieur aan bijvoorbeeld de Natuur?) 

10 ONGEWISHEID 

Het wordt onbegrijpelijk zo langzamerhand. We weten het niet(meer). Verandert dus in 

‘’we hoeven het niet te weten’’. Geeft onder andere. overheden het gezag om te 

handelen naar believen zonder te hoeven verantwoorden! (Het is een interne zaak….) 



Deze tien Illusies LIJKEN reëel omdat zo veel mensen geloven(hebben aangenomen, 

bedacht) dat het GEEN Illusies zijn. Zien is geloven, toch? Of is GELOVEN zien? Is je 

overtuiging de realiteit? Of is het omgekeerd? Maar ze werken toch, die Illusies?? Of….. 

Is wat wij NIET verwachten, dat wat wij NIET zien? 

Is wat wij WEL verwachten, dat wat wij WEL zien? 

Is onze conclusie over iets, GEEN illusie maar realiteit omdat wij verwachten/overtuigd 

zijn dat zij reëell is? Als dat zo is, scheppen wij onze eigen realiteit. Hetgeen dan een 

keuze is. Wij KIEZEN dan onze realiteit op grond van het bovenstaande. 

Om beter te kunnen kiezen kun je Illusies gebruiken . Voor een beter begrip van hoe het 

werkelijk is/kan zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


