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en idee
Voor de meesten van ons is
het  hele  leven  gebaseerd
op  inspanning,  op  de  een
of andere vorm van willen.
We kunnen ons geen actie
voorstellen... 

De kernvraag; contact
met de feiten of niet
We  slaan,  hoop  ik,  ons
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hoe  onze  handeling  en
wilsuitingen zijn.... 

Macht der verbeelding

Timeless Today http://www.timeless.today/

2 of 16 9/1/2020, 1:51 PM



Beweeglijkheid (2)

Beweegreden (3)

Beweging (6)

Bezet zijn (9)

Bezit (2)

Binding (2)

Brein (31)

Ontladen v an het brein (25)

Burgelijk f atsoen (1)

Het belang v an enkelen (1)

Lev ende bron (5)

Niet bezet zijn (3)

Niet laten boeien (1)

Niets v oor ogen hebben (10)

Onbeschadigd zijn (14)

Tot besef  komen (15)

Totaliteit v an bestaan (3)

Zuiv er bewust (12)

C (159)

Celibaat (2)

Chaos (3)

Compassie (8)

Computer (2)

Concentratie (7)

Concepten (4)

Conclusie (16)

Conditionering (32)

Conf lict (56)

Bron v an conf lict (3)

Conf ormering (19)

Continuiteit (26)

Controle (8)

Corruptie (11)

Crises (1)

Cultiv ering (3)

Cultuur (6)

Geen conclusies trekken (2)

Volkomen v rij v an continuiteit (3)

Volkomen zonder conf licten (4)

Ware communicatie (1)

Ware creativ iteit (10)

D (171)

Daadwerkelijk (3)

Dat wat behoort te worden (21)

Dat wat werkelijk is (31)

De dood (1)

De gebroken dimensie (7)

Deconditionering (6)

Degeneratie (7)

Denken/denker (48)

Depressiv iteit (1)

Desintegratie (9)

Deugd (1)

Deugen (12)

Dicteren (1)

Diepte v an gev oel (8)

Dingen-objecten (2)

Disharmonie (4)

Div ersiteit (1)

Doden (1)

Doel (1)

Doel v an het lev en (8)

Doen alsof  (7)

Dogma (1)

Duaal/ op(ge)zet (15)

Duister (1)

Duisternis (2)

Dwang (9)

[ Alle Video & audio ]

Exclusief interv iew
BBC...

Verschil tussen
jezelf gadeslaan &...

Eenv oudig
gew aarzijn...

Voorbij  mythe &
traditie R...

Krishnamurti –
Historical fo...

Krishnamurti – Latin
America...

Krishnamurti
Foundation Trust...

Interv iew  by Ross
Saunders in Sydn...

Voorbij  geloof &
traditie 10/...

J. Krishnamurti – De
w are re...

J. Krishnamurti – De
w are re...

Uit de stroom v an
bew ustzijn; een ...

Voorbij  geloof &
traditie 10/...

The Greatness of
Jiddu Krishnamurt...

Wat met fysieke
pijn?...

Het centrum is het
probleem...

Conv ersaties met
Dav id Bohm –...

Gesprekken met A.W.
Anderson San D...

Conv ersaties met
Eugene Schallert...

De w are rev olutie
1-8...

Documentaire: de
geest v an Krishna...

Wat is eigenlij k
echte intelligent...

Gebrek aan
aandacht; laat het
ev en...

Helderheid: geen
identificatie en ...

De enige w aarheid...

Samenlev ing zonder Het probleem; Krishnamurti – Krishnamurti – The

Video & audio

Timeless Today http://www.timeless.today/

3 of 16 9/1/2020, 1:51 PM



Non-dualiteit (2)

Volkomen-dimensie (33)

Ware discipline (5)

Wel noodzakelijk denken (2)

E (127)

De ander niet exploiteren (8)

Echt (2)

Eenv oud v an de boodschap (2)

Eenv oudig (7)

Eenzaam raken (8)

Eerlijk zijn (1)

Eerzucht (4)

Egocentrische aktiv iteit (1)

Egoistisch (3)

Einde aan het lijden (5)

Emoties (1)

Energie (51)

Energie be-waren (13)

Energie niet meer v erspillen (5)

Gedwongen energie (15)

Gef rustreerde energie (15)

Verkwisting v an energie (27)

Wanhoops-energie (16)

Erv aring (15)

Escapisme (23)

Problemen ontv luchten (23)

Exploitatie- uit-buiten (8)

Extase (2)

Het eeuwige-oneindige (16)

Het essentiele-relev ante (10)

Het on-essentiele (3)

Volkomen zonder erv aringen (4)

Einde v an het lijden (1)

F (51)

Fijnheid (3)

Focus (7)

Formule (9)

Fragmentatie (9)

Fundament (1)

Het f eitelijke (25)

Zonder f ocus (6)

Fy sieke pijn (1)

G (140)

De grond v an alles (3)

Gadeslaan (18)

Gebeurt gewoon (2)

Geborgenheid zoeken (7)

Gedrag (1)

Geest (14)

Geheugen (3)

Gehoorzamen (2)

Gek (1)

Geloof  (9)

Geloof sy stemen (7)

Geluk (4)

Gelukzalig v oelen (7)

Genezen (1)

Genot niet bestendigen (1)

Genotsbelev ing (12)

Gev angen (12)

Gev oelens (3)

Gev olgtrekking (2)

Geweld (8)

Gewenst-ongewenst (9)

Gewoonte (6)

Gezond lev en (3)

God (2)

God spelen (4)

toekomst... comfort en geen
begr...

Learning Abou...

Totality ...

Krishnamurti – The
Basic Nat...

Toekomst v an de
leringen & er...

De uitdaging tot
v erandering ̵...

Leren zonder kennis
op te slaan...

Idealistisch zijn
betekent oneerli...

Is geloof nodig?... Het w onder v an het
luisteren...

Escapisme; v olledig
netw erk zonder...

Waarom altijd maar
plezier...

Conformeren aan
alsmaar druk...

Middelmatigheid en
depressiv iteit...

Waarom toch altijd
zo bang?...

Plezier; play sure,
continu regist...

Niet de buitenw ereld
w illen v erand...

Historisch
perspectief...

Toen w as alles nog
v eelbelov end...

Wat is w aar en w at
niet...

De belangrijkste les:
lev en en ste...

Laatste toespraak;
de w ereld der s...

Wie krijgt de
schuld...

Nooit kiezen...

Geen hulp v an buiten

Timeless Today http://www.timeless.today/

4 of 16 9/1/2020, 1:51 PM



Goed en kwaad (2)

In gemeenschap staan (4)

In termen v an gebrek (20)

Laten boeien (3)

Psy chologisch gezag (17)

Volkomen zonder psy chologisch gezag (7)

Ware goedheid (9)

Geprogrammeerd (19)

H (109)

Harmonie (5)

Hart (7)

Hebzucht (4)

Hechten-toe behoren (10)

Heel zijn (12)

Helpen (1)

Herinnering (4)

Herkenning (5)

Herv orming (1)

Het heden (6)

Hoe het werkt (40)

Hoogmoed (2)

Hy pocrisi (7)

Niet-handelen (19)

Ware handeling (17)

Het directe (1)

I (182)

Het ideeele-abstracte (75)

Handelen v anuit idee (26)

Idealisme-f iktie (37)

Identif iceren, v ereenzelf igen met (21)

Identiteit (10)

Ideologie (19)

Illusies (28)

Imitatie (13)

Immoreel (2)

Indiv idu (11)

Inmenging-v erstoring (16)

Innerlijk conf lict (1)

Innerlijk-psy chologische rev olutie (12)

Innerlijke ruimte (5)

Inspanning (25)

Integratie (3)

Intelligentie (28)

Mechanische intelligentie (2)

Organische intelligentie (3)

Ware intelligentie (2)

Inv loed (9)

Inzicht (49)

Isolatie-leed begrijpen (1)

Isolement-lijden (9)

Met gelijke intensie (2)

Niet identif iceren met (3)

Volkomen zonder illussies (14)

Zonder interpretatie-v oorkennis (7)

K (48)

Kennis (15)

Keuze (7)

Keuzeloos (9)

Kristallisatie (1)

Kunst (1)

Kwaad (3)

Kwaliteit (1)

Kwelling (4)

Volkomen kalm (14)

Zonder kennis te v ergaren (2)

Kwaliteit v an aandacht (3)

L (121)

Echt lev en (18)

en niet v an j ... Slechts opinies... Waar trek je de lijn...

Tijdloos...

Problemen
aanpakken; alleen
v anuit...

Wat is (niet) denken... Macht is het kw aad...

Het juw eel v an
aandacht; de
essent...

Waarom komt het
niet ov er?...

Geen hulp; geen
misleiding...

Altijd onder druk of
toch niet?...

Nooit meer gew ond;
het echte onder...

Het zelf; echo v an
het v erleden...

Rust en v rede...

Toekomst v an de de
scholen...

Geen
w oordspelletjes

Huston Smith, ov er
interv iew  ̵...

Gew oontes
doorbreken...

Echte handeling...

Zonder examens...

Timeless Today http://www.timeless.today/

5 of 16 9/1/2020, 1:51 PM



Laat het gaan (3)

Last (2)

Leegte (8)

Leren (13)

Lev en is sterv en (20)

Lief de (54)

Licht (4)

Uit lief de (17)

Lief dev olle zorg (5)

Genegenheid tonen (2)

Lijden (26)

Loslaten (7)

Luiheid (1)

Luisteren (6)

Lief de v oor het lev en (2)

M (150)

De mens (59)

Een ander mens (18)

Menselijke eenheid (3)

Ode aan de mens (2)

De muur (5)

Geen hoe-methode (17)

Heersende moraal (19)

Maatstaf  (3)

Macht (10)

Mantra (1)

Materialistisch (5)

Mechanisch handelen (4)

Middelmatig lev en (2)

Modif icatie (2)

Moeizaam (3)

Motief  (6)

Mutatie (17)

Mutorials (1)

Muziek (3)

My sterie (5)

My the (2)

Niet-mechanisch (20)

Ware meditatie (31)

N (46)

Het niets (3)

Naamgev ing (13)

Naijv er (1)

Negatie-niet in gelov en (22)

Neurose (2)

New Age (1)

Nieuw begin (6)

Niet het woord (1)

O (215)

Het onbenoembare (10)

Het onmetelijke (9)

Inv loed omgev ing (7)

Isolement-lijden ontv luchten (4)

Niet op inwerken (19)

Ommekeer (43)

Onbekend (1)

Onbeperkt-onbepaald (6)

Onbeweeglijk (3)

Onderdrukking (3)

Onderkennen (4)

Onderwijs (5)

Ongerept (3)

Onpersoonlijk (2)

Onschuld (2)

Ont-waken (11)

Ontdekken (12)

Onthechting (1)

Ontkenning (7)

meer...

Geest en univ ersum;
noodzaak v an v...

Ov er het zelf;
audiobook...

De tijdgeest

Echt kijken

za, aug 22nd, 2020 / 0 Comment

Als je de dingen gadeslaat als feitelijk
‘zijnde’  iets levends,  niet iets dat als
levenloos  beschouwd  wordt  en  dat
slechts herkend wordt aan... 

Reis zonder blauwdruk

Recuperatie van energie;
(ont)waken voor verspilling

di, aug 4th, 2020 / Reacties uitgeschakeld voor

Recuperatie van energie; (ont)waken voor

verspilling

Meditatie  is  het  totaal  van  alle
energie.  Ze  kan  niet stukje  bij  beetje

 Laatste bericht

De essentie; niet schokkend

Nieuw e energie

In het directe ligt het lijden

Echt kij ken

God; goed en kw aad

Vanuit aandacht langzaam maar zeker bev rijd raken

Wordingsdrang

Vrijheid en v rede in de w ereld

Een v olkomen andere betekenis

Exclusief interv iew  BBC

Essentie en schoonheid

Sterv en zonder angst-binding

De kernv raag: kan je echt gadeslaan?

Intelligentie aankw eken; loze w oorden

Recuperatie v an energie; (ont)w aken v oor v erspilling

Zin in het lev en

Doen alsof; de leugen w aarin w ij  lev en

Verschil tussen jezelf gadeslaan & met jezelf bezig zijn

Echt zien of een v erdelend abstract concept erbij?

Eenv oudig gew aarzijn

Voorbij  mythe & traditie – 10. Dood; de stroom v erlaten

Krishnamurti – Historical footage in Ommen (Netherlands) in
1924 & 1926, and Adyar (India) in 1925

Krishnamurti – Latin America Tour 1935 – A silent film

Het bew ustzijn

Krishnamurti Foundation Trust

New sreel of Krishnamurti in Sydney, 1934

Interv iew  by Ross Saunders in Sydney, Australia 1970

Voorbij  geloof & traditie 10/2 Verandering

Vrijheid; een niet uit de w il geboren daad

J. Krishnamurti – De w are rev olutie – 3. Vrij  zijn v an angst

1 2 3 4 5  » Last

Tim eless
Today "Never

the less;
never play

sure "

Meest gelezen

Focus

betekent

ellende

gepubliceerd op

augustus 5, 2019

In het directe

ligt het lijden

gepubliceerd op

augustus 24,

2020

Timeless Today http://www.timeless.today/

6 of 16 9/1/2020, 1:51 PM



Ontsluiering (14)

Onv ermogen (1)

Onv erschillig (1)

Onv rede (4)

Onv ruchtbaar (1)

Onwaar (11)

Onwerkelijk (12)

Onwetendheid (5)

Onzekerheid (4)

Onzichtbaar (2)

Oorlog (8)

Oorzaak (1)

Opinies (2)

Oplettendheid (9)

Opperv lakkig (3)

Opstand (1)

Opv oeding (1)

Opzettelijkheid (7)

Orde (46)

Innerlijke orde (5)

Lev ende orde (20)

Lev enloze-wanorde (9)

Orde in relaties (22)

Orde v erstoring (2)

Organisaties (7)

Ov er auteur (11)

Ov ertuigingen (2)

Volkomen zonder opzet (8)

Vrije ontplooiing (7)

Zonder einde (7)

Zonder maatstaf  (4)

Zonder oordeel (2)

Zonder v aste ov ertuiging (2)

P (111)

Het probleem (71)

Direct oplossen ieder probleem (1)

Proberen (12)

Problematisering (16)

Problemen bijzaak (4)

Voorstlepen problemen (1)

Niet project-planmatig (1)

Passie (7)

Passief -alert (10)

Patroon (1)

Persoonlijke v erlossing (1)

Positie (5)

Positie(f ) handelen (9)

Prestatie (10)

Prestige (7)

Principes (6)

Projectie (21)

Propaganda (4)

Publieke opinie (1)

Project-plan matig (1)

Q (1)

Quotes en anecdotes (1)

R (218)

In v olkomen rust (19)

Niet reageren (15)

Niet registreren-meenemen (8)

Oneindige ruimte (5)

Ongestoorde relatie (7)

Rationalisme (2)

Realiteit (138)

Reden (2)

Regeneratie (20)

Registreren-opnemen (10)

Reis naar binnen (10)

Wordingsdrang

Doen alsof; de leugen waarin
wij leven

Innerlijke orde

Eigenbelang

De kernvraag; contact met de
feiten of niet

Degeneratie; genot, hypocrisi
en verraad aan het leven

Het bouwwerk van de
moderne beschaving

Afmeten & vergelijken;
onnoemelijk leed over de
wereld

Geen uitweg of oplossing

Identiteit; muur van genoegen
en pijn

Statisch zijn

Schijn van leven

Wat is het zelf ?

Volwassenheid

Verantwoordelijkheid en
verbondenheid

verzameld  worden  door  dit  af  te
wijzen en dat af te wijzen,  door dit te
vangen en dat... 

Werkelijkheid; alleen zonder
denken

De hoogste graad van energie

Zelfkennis en ware religie

Het zit in de kleine dingen

Zonder woorden

Alleen door de tunnel; zonder
weg terug

Geen mutatie; leven in de
illusie van ervaringen

Woorden; belemmering voor
inzicht

Handelen uit verwarring

Opstand en vrijheid

De enige waarheid

Samenleving zonder toekomst

Doel van het bestaan

Zuivering van de geest

Essentie van vrijheid

Het aparte

indiv idu

gepubliceerd op

maart 14, 2019

De enige en

f undamentele

rev olutie

gepubliceerd op

september 8,

2019

Zinloze

meditatie

gepubliceerd op

februari 19, 2019

Celibaat

gepubliceerd op

juli 31, 2019

Het

allerbelangrijkste

gepubliceerd op

juni 2, 2019

Muziek en

stilte

gepubliceerd op

december 14,
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Relativ iteit (1)

Religieuze geest (7)

Respons (36)

Resultaatgericht (12)

Rev olutie (11)

Richting (1)

Rituelen (2)

Routine (1)

Ware religie (10)

S (139)

In v olkomen stilte (37)

Schijn v an lev en (5)

Schijnzekerheid (4)

Schoonheid (15)

Schuld (4)

Schuldenloos (1)

Sensaties (3)

Sensitiv iteit (1)

Sensualliteit (1)

Serieus (3)

Slav ernij (10)

Snelheid (1)

Specialisten (4)

Speculatief -suggestief  (11)

Spontaniteit (9)

Stabiliteit (2)

Status (1)

Steeds suf f er (1)

Straf  en beloning (7)

Strijd (21)

Stroom v an bewustzijn (2)

Subjectiv iteit (1)

Succes (8)

Sy mboliek (11)

Sy stemen (15)

Uit de schaduw (3)

Uit de stroom (6)

Volkomen zonder strijd (4)

Zonder spijt (1)

Zuiv ering (7)

T (100)

Bewegen in de tussenruimte (5)

In tijd v erstikt (16)

Talent (2)

Te-v rede zijn (6)

Tederheid (1)

Tegenstrijdigheid (22)

Tijd-ruimtelijke (18)

Tijdgeest (14)

Tijdloos (33)

Timeless Today  (7)

Toekomst (1)

Traditie (5)

Zonder tijdsf actor (5)

Zonder toeeigening (1)

U (22)

Slechts het uiterlijk (7)

Uitv oeren (2)

Unif ormiteit (2)

Univ ersum (1)

Urgentie (1)

Utilitair (1)

Zonder uit te nodigen (8)

V (275)

Bang niet te v oldoen (9)

Creatiev e v rede (9)

Doen met v reugde (28)

Gaat v anzelf  (19)

2019

Waarom tijd

niet werkt

gepubliceerd op

november 13,

2016

Concentratie

gepubliceerd op

november 19,

2018

Onze realiteit

gepubliceerd op

juni 14, 2019

Geen begrip;

v oortzetting

v an het

v erleden

gepubliceerd op

april 13, 2019

De essentie;

niet

schokkend

gepubliceerd op

augustus 26,

2020
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Geen v oltooiing (1)

Het v erbale (12)

Het v oorbeeld (1)

In v rijheid (55)

Niet af wachten (5)

Niet v ergelijken (2)

Nooit nieuw-v rij (10)

Proberen te v erbeteren (25)

Vanzelf sprekend (11)

Vasten (1)

Ver-keerde energie (15)

Verbondenheid (6)

Verdeeldheid (35)

Verdorv enheid (1)

Vergelijking (13)

Verkeerde v raag (3)

Verleden naar toekomst (8)

Verlichting (3)

Vernietiging (3)

Vernieuwing (11)

Veroordeling (7)

Verraad (1)

Versluiering (2)

Verstand-Intellect (9)

Verstikking (2)

Verv ulling (4)

Verwantschap (1)

Verwarring (24)

Verwerkelijking (2)

Verwerv en (5)

Verwringen (11)

Vicieuse circel (1)

Video & audio (94)

Documentaires (9)

Gesprekken (19)

A.W. Anderson (1)

Dav id Bohm (1)

Eugene Schallert (1)

In het kort (7)

Interv iews (2)

Luisterboeken (7)

Mensen ov er (3)

Voorgeschiedenis (9)

Vraag en antwoord (57)

De ware rev olutie (4)

Voorbij geloof  en traditie (2)

Voelen (4)

Voldoende-onv oldoende (8)

Voleinding (19)

Volkomen in staat (18)

Volwaardig (5)

Volwassenheid (5)

Vooringenomenheid (1)

Voorstelling (1)

Vragen stellen, twijf el (5)

De juiste v raag (1)

Vrees (3)

Vrijheid als beginpunt (3)

Ware v eiligheid (7)

Zonder te v erlangen (12)

Zonder te v oldoen (8)

Zonder v oorkeur (8)

W (244)

Niet weten (15)

Non-v erbaal (8)

Vanuit wilskracht (1)

Ver(wording) (5)

Vrije v erwezenlijking (8)

Einde aan de

tijd

gepubliceerd op

november 13,

2016

De ware

rev olutie 1-8

gepubliceerd op

juni 14, 2020

Conv ersaties

met Eugene

Schallert

gepubliceerd op

juni 14, 2020

Volwassenheid

gepubliceerd op

september 8,

2018
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Waan (4)

Waarden toev oegen-waardering (18)

Waardensy steem (8)

Waarheid (33)

De waarheid v inden (1)

Waarheid komt in aktie (1)

Waarnemen-toekijken (12)

Waarnemer-toekijker (16)

Wan-hoop (9)

Wat het niet is (2)

Wat niet helpt (2)

Wat niet te doen (5)

Wedijv er (6)

Weerstand (25)

Weerstanden creeeren (17)

Weerstanden oplossen door inzicht (5)

Zonder weerstanden (9)

Weigering (8)

Werkelijkheid (131)

Wet (1)

Weten (1)

Wijsheid (5)

Wil (15)

Woorden (40)

Wording (21)

Zonder waarnemer-censor (17)

Z (193)

Het Zelf (de) (119)

De aard v an het zelf  (4)

Het centrum (19)

Gev olgen (4)

Tot stand-komen (14)

Het ego-ik (1)

In hetzelf de schuitje (6)

In stand houden-monitoren (12)

Kennis ov er het zelf  (11)

Meer v an hetzelf de (20)

Volkomen zonder zelf besef  (1)

Zelf -v ersterking (22)

Zelf bewustzijn (14)

Zelf controle (5)

Zelf misleiding (1)

Zelf v ernietiging (5)

Zonder het zelf  (17)

Psy chologische houv ast (23)

Zedenleer (3)

Zegen (3)

Zien (78)

Belemmering v oor inzicht (2)

Gewaarworden-gev aar zien (25)

Het hele proces doorzien (15)

Perceptie onwaarheid (9)

Totaal zien (13)

Volkomen helder (15)

Zien met je eigen ogen (19)

Zien zoals het is (11)

Zinloos (2)

Zintuigen (5)

Zonder te zoeken (13)

Zonder zelf bescherming (6)

Zwijgen (6)

Zonder beweegreden (1)

Realiteit Werkelijkheid
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Realiteit

De gebroken dimensie

Duaal/ op(ge)zet

Het

ideeele-

abstracte

Het

verbale

Idealisme-

fiktie

Identiteit

Dat wat behoort

te worden

Wording

Resultaatgericht

Brein

Denken/denker

Verstand-

Intellect

Tijd-

ruimtelijke

Opzettelijkheid

Gebrek &

gebruiken

Projectie

Afgeleid van

Meer van

hetzelfde

Vergelijking

Imitatie

Conformering

Fragmentatie

Ver-

beelden

Beeldvorming

Woorden

Symboliek

Levenloze-wanorde

Het on-essentiele

Slechts het

uiterlijk

Bepaald-

gefixeerd

Mechanisch

handelen

Schijn van leven

Psychologische

houvast

Werkelijkheid

Volkomen-dimensie

Eenvoudig

Dat wat

werkelijk is

Het

feitelijke

Waarheid

Geest

Intelligentie

Licht

Liefde

Hart

Het

onbenoembare

Fijnheid

Diepte van

gevoel

Non-

verbaal

Het eeuwige-

oneindige

Het heden

Tijdloos

Zonder

einde

Het onmetelijke

Zonder

maatstaf

Het essentiele-relevante

Vrije

verwezenlijking

Ware

creativiteit

Volkomen

zonder

opzet

Vrije

ontplooiing

Doen met vreugde

Niet afgeleid

Aandachtig

Zonder

focus

Onbeperkt-

onbepaald

Heel zijn

Onbeschadigd

zijn

Zonder

maatstaf

Zonder
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Ver(wording)

Doen alsof

Speculatief-

suggestief

Moeizaam

Geprogrammeerd

Handelen

vanuit

idee

Problematisering

Nooit nieuw-vrij

Gefrustreerde

energie

Verwarring

Onwetendheid

Af-geleid zijn

Begoocheling

Verdeelde

aandacht

Zelfbewustzijn

Bezet zijn

Gedwongen energie

Inmenging-

verstoring

Bepaald-

gefixeerd

Keuze

Slechts het

uiterlijk

Het verbale

Woorden

Begrenzing-

beperking

Problematisering

Dat wat

behoort te

worden

Proberen te

verbeteren

Idealisme-

fiktie

In tijd verstikt

Continuiteit

Invloed

Ervaring

Kennis

Conclusie

Verleden naar toekomst

Opzettelijkheid

Beweegreden

Motief

Formule

weerstanden

Levende orde

Liefde voor het

leven

Menselijke

eenheid

Heel zijn

Verbondenheid

Harmonie

Creatieve vrede

Licht

Liefde

Echt leven

Ware handeling

Eerlijk zijn

Doen met

vreugde

In

vrijheid

In

volkomen

rust

In

volkomen

stilte

Vernieuwing

Vanzelfsprekend

Gaat

vanzelf

Problemen

bijzaak

Niet-

mechanisch

Volkomen helder

Totaal zien

Licht

Begrip

Het hele proces

doorzien

Zien met je eigen ogen

Ongestoorde

relatie

Zonder

waarnemer-

censor

Volkomen

zonder

psychologisch

gezag

Vrij

van

ideaal-

beelden
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Patroon

Principes

Richting

Maatstaf

Psychologisch

gezag

Gevolgtrekking

Identificeren,

vereenzelfigen

met

Gewoonte

Vergelijking

Imitatie

Conformering

Inspanning

Handelen

vanuit idee

Proberen

Benadering

Strijd

Nooit nieuw-vrij

Het Zelf(de)

Tot stand-komen

Be-schadigd zijn

Vergelijking

Psychologische

houvast

Zelf-

versterking

Registreren-

opnemen

Waarden

toevoegen-

waardering

Beeldvorming

Naamgeving

Ver-

beelden

Identificeren,

vereenzelfigen

met

Conditionering

Gewenst-

ongewenst

Voldoende-

onvoldoende

Gemak

&

ongemak

Plezier

&

pijn

Non-

verbaal

Volkomen

zonder

ervaringen

Zonder

interpretatie-

voorkennis

Keuzeloos

Leren

Bestuderen

Gadeslaan

Luisteren

Zien zoals

het is

Vragen stellen,

twijfel

Inzicht

Ontdekken

Zonder kennis te

vergaren

Geen

conclusies

trekken

In vrijheid

Vrije ontplooiing

Doen met vreugde

Gelukzalig voelen

Volkomen anders

Orde in relaties

De ander niet

exploiteren

Niet tot beeld

reduceren

Volkomen zonder

conflicten

Volkomen zonder

strijd

Zonder het zelf

Zonder

waarnemer-

censor

Geen

beelden-

maken

Volkomen zonder

van angst

Zonder te

voldoen

Zonder aan

te passen

Volwaardig

Alleen staan
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Geprogrammeerd

Bepaald-

gefixeerd

In stand houden-

monitoren

Wil

Waarnemen-

toekijken

Positie

Positie(f)

handelen

Handelen

vanuit

idee

Keuze

Inspanning

Waarnemer-

toekijker

Afmeten

Controle

Dwang

Geweld

Projectie

Straf

en

beloning

Wan-

hoop

Gevolgen

Afscheiding

Verdeeldheid

Conflict

Strijd

Isolement-

lijden

Escapisme

Degeneratie

Verkwisting van energie

Meer van

hetzelfde

Angst &

willen

Ver(wording)

Geprogrammeerd

Isolement-lijden

ontvluchten

Escapisme

Problemen

ontvluchten

Idealisme-fiktie

Dat wat

behoort te

Volkomen

onafhankelijk

Volkomen

in staat

Onbeschadigd

zijn

Ware intelligentie

Wijsheid

Einde aan het

lijden

Volwassenheid

Te-vrede zijn

Zwijgen

Problemen

bijzaak

Ware religie

Lijden

Passie

Schoonheid

Ware handeling

Compassie

Ware

goedheid

Ware meditatie

Kennis over het

zelf

Zuivering

Weerstanden

oplossen

door

inzicht

Passief-

alert

Bewegen in de

tussenruimte

Tot besef

komen

Volkomen

zonder

opzet

Gaat

vanzelf

Spontaniteit

Uit

liefde

Liefdevolle

zorg

Creatieve

vrede

Regeneratie

Onvrede

Heersende moraal

Ware afwijzing
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worden

Proberen

Desintegratie

Verdeeldheid

Eerzucht

Prestige

Ambitie

Conflict

Strijd

Controle

Macht

Geweld

Perceptie

onwaarheid

Wording

Proberen

te

verbeteren

Idealisme-

fiktie

Proberen

Geen hoe-

methode

Volkomen

zonder

psychologisch

gezag

Zonder

te

zoeken

Niets

verwachten

Niet

weten

Energie be-waren

Aandachtig

Onderkennen

Gewaarworden-

gevaar zien

In

volkomen

stilte

In

volkomen

rust

Energie niet meer

verspillen

Isolatie-

leed

begrijpen

Passie

Schoonheid

Ontladen

van het

brein

Deconditionering

Negatie-

niet

in

geloven

Ontsluiering

Volkomen

zonder

illussies

Wel

noodzakelijk
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denken

Niet-

handelen

Volkomen

zonder

opzet

Volkomen

zonder

illussies

Niet

reageren

Mutatie

Innerlijk-

psychologische

revolutie

Het hele

proces

doorzien

Zonder

tijdsfactor

Geen

hoe-

methode

Volkomen

zonder

psychologisch

gezag

Ont-waken

Ommekeer

LEVEN IS STERVENLEVEN IS STERVEN VRIJE ONTPLOOIINGVRIJE ONTPLOOIING VERNIEUWINGVERNIEUWING VOLEINDINGVOLEINDING ZUIVERINGZUIVERING NIEUW BEGINNIEUW BEGIN

All right to know
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