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WOORD VOORAF

In dit boek is Reinoud Eleveld (1956) ""n het woord over Wijs-
heid – en over "lle onderwerpen die d""r vol!ens hem onlos-
m"kelijk mee zijn verbonden: Interne Alchemie, het Innerlijk 
L"ndsch"p, de drie Sch"tten, de vijf vormen v"n bewustzijn, 
bewustzijns!roei en -ontwikkelin!, de zeven Inwijdin!en en l"st 
but not le"st P"relbewustzijn – ons ‘Anker in het Oo! v"n de 
Storm’.
 Toen ik Reinoud precies tw""lf j""r !eleden leerde kennen, 
zou ik niet er! w"rm zijn !eworden v"n het rijtje hierboven. Ik 
z"t in mijn tweede j""r v"n de studie !eschiedenis ""n de Vrije 
Universiteit v"n Amsterd"m, stond ‘nuchter’ in het leven en h"d 
helem""l niets met "lles w"t riekte n""r esoterie, mystiek en 
spiritu"liteit. 
 Ik h"d er ook niets té!en, trouwens. D""rom w"s ik wel bereid 
om n""r Reinoud te luisteren, toen mijn mentor destijds – een 
vriend v"n Reinoud – voorstelde om eens op p"d te !""n met 
‘een !ekke sj"m""n met een st""rt en een sik’. En hoewel ik 
het niet h"d verw"cht, w"t Reinoud vertelde r""kte een sn""r. 
M""r het riep ook veel vr"!en op – en ik stelde ze "llem""l. 
 N"tuurlijk niet meteen op die eerste, misti!e oktober"vond; 
d"t h"d nooit !ekund. M""r w"t ik destijds onmo!elijk h"d 
kunnen voorzien – en Reinoud trouwens ook niet – w"s d"t ik, 
"ls leerlin!, colle!" en vriend, de !ele!enheid zou krij!en om 
zowel de ‘sifu’ "ls de mens Reinoud j"renl"n! v"n heel dichtbij 
mee te beleven. 
 Eerst voor"l op de !olfb""n en in de tennish"l, d""rn" ook "ls 
colle!" in drie ondernemin!en, "ls mede-filmliefhebber op de 
voorste rij in de iM"x, "ls leerlin! in de z""l bij zijn T"otr"inin! 
7-J""rpro!r"mm", "ls bijn"-buren in Amsterd"m Oud West 
en tussen "l die bedrijven door in zijn witte bus, ons rijdende 
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k"ntoor, kree! ik de k"ns om Reinoud het hemd v"n het lijf te 
vr"!en. En d"t heeft hij !eweten! 
 Nieuws!ieri! en open minded, m""r ook kritisch en uiterst 
"lert op – "ller!isch voor? – incoherentie en "ltijd op zoek n""r 
de essentie mét oo! voor de nu"nce, le!de ik Reinoud v""k 
het vuur ""n de schenen. Met zijn "ntwoorden h"d hij trou-
wens v""k hetzelfde e#ect – een jon!e colle!" en vriend v"n 
me die ook met Reinoud s"menwerkte introduceerde de term 
‘verschroeid’ "ls beschrijvin! v"n hoe hij zich voelde w"nneer 
hij met Reinoud h"d !ewerkt; ik h"d het niet beter kunnen ver-
woorden.
 D"t w"s niet helem""l !ek, n"tuurlijk. Als jon!e twinti!er, 
op!e!roeid in een vinexwijk in Alkm""r-Noord, h"d ik no! nooit 
diep n"!ed"cht over ‘de werkelijkheid’ en ‘het leven’. Te!elij-
kertijd h"d ik wel het idee d"t ik de boel behoorlijk op de rit en 
op een rijtje h"d. Mijn wereld stond dus "l snel op de kop toen 
Reinoud, zo"ls hij d"t zelf zou ze!!en, ‘""n mijn lens v"n per-
ceptie be!on te trekken’.
 D"nkzij onze vele !esprekken !in! er een wereld voor me 
open. Er!ens in dit boekje ze! ik d"t me voel "ls H"rry Potter 
die voor het eerst n""r Zweinstein !""t. En zo heb ik de eerste 
f"se v"n onze s"menwerkin! ook v""k echt erv"ren: ik h"d wer-
kelijk het idee d"t ik een wereld "chter de wereld h"d ontdekt 
w""r m"!ie best$$t – en met Reinoud een ‘Perk"mentus’ die 
me d""rin, st"pje bij beetje, we!wijs kon m"ken.
 G""ndewe! werd onze rel"tie !elijkw""rdi!er. In d"t proces 
moest Reinoud n"tuurlijk v"n het voetstuk v"llen w""r ik hem in 
het be!in v"n onze uitwisselin! "l snel zo !reti! op h"d !ezet. 
Hoe heerlijk w"s het voor een jon!e twinti!er om te !eloven 
d"t er iem"nd is die ‘het’ "llem""l weet, iem"nd die de wijsheid 
in p"cht heeft – "l beweerde Reinoud zelf "ltijd het te!endeel. 
En hij bleek !elijk te hebben: in de loop v"n de j"ren toonde 
Reinoud zich ook m""r ‘!ewoon’ een feilb""r mens – zij het 
wel eentje met een zeldz"me expertise en een no! zeldz"mer  
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br"ndend verl"n!en om d""rn""r te leven zónder erin te ver-
st"rren. 
 Op moment v"n schrijven is Reinoud 65 en ik ken !een leef-
tijd!enoot die zo ‘intens’ in het leven st""t en zijn boodsch"p 
met zoveel vuur verkondi!t. Bij d"t l""tste heb ik hem "ltijd 
!r""! !eholpen – en ik k"n me voorstellen d"t ik d"t no! l"n! 
z"l blijven doen. W"nt "ls ‘source’ en ‘editor’ – zo"ls we onze 
professionele verhoudin! l"n! hebben !ezien: Reinoud "ls de 
bron v"n kennis, ik "ls de vert"ler v"n zijn boodsch"p n""r een 
breder publiek – zijn we een sterk duo en beleven we veel ple-
zier. Als we met z’n tweeën ‘de inhoud’ in mo!en duiken d"n 
w"nen we ons "ls twee kinderen in luilekkerl"nd en d"n slijpen 
we onszelf ""n elk""r. On the w"y ontst""t d"n soms ook no! 
w"t moois – zo"ls Op we" n!!r Wijsheid.
 V"n "l onze vr""!-en-"ntwoordsessies over Wijsheid – en 
"lles w"t d""rmee s"menh"n!t – heb ik in dit boek !eprobeerd 
de essentie te v"n!en en de !esprekken s"men te voe!en tot 
één lo!isch !eheel. Ik stel de vr"!en en re"!eer zo"ls ik zelf ooit 
ook heb !ed""n – "ls iem"nd voor wie het t"oïsme en de bijbe-
horende tr"inin! nieuw is – om op die m"nier een zo compleet 
mo!elijk beeld te schetsen en Reinouds visie zo helder mo!e-
lijk bij jou te l"ten l"nden. Zo"ls de inhoud v"n mijn !esprek-
ken met Reinoud mij "ltijd véél deed en doet, zo hoop ik d"t de 
inhoud v"n dit boek ook jou k"n voeden, inspireren en r"ken. 

D""n J"cobs, 
oktober 2021
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Interne 
Alchemie
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Mysteriescholen en t!oïsme

Een boekje over Wijsheid – Reinoud, w!!rom?

Wijsheid is in onze cultuur n"!enoe! verdwenen, terwijl we er 
vol!ens mij méér d"n ooit behoefte ""n hebben. Kijk eens om 
je heen n""r de toest"nd in de wereld: w"t een sch"de, w"t een 
pijn, w"t een onrecht, w"t een !eweld! We weten welisw""r niet 
precies w"t ‘Wijsheid’ betekent, m""r w"t we onszelf ""ndoen, 
w"t we elk""r ""ndoen en w"t we Moeder A"rde ""ndoen – ik 
denk d"t iedereen het erover eens is d"t d"t niet !etui!t v"n 
Wijsheid. 

En jij ze"t d!t d!t !nders k!n? D!t we met z’n !llen wijzer kun-
nen worden?

J", w"nt Wijsheid is tr"inb""r: mensen kunnen léren hoe ze wij-
zer worden. Steeds meer leven v"nuit Wijsheid, d"t zie ik "ls 
mijn persoonlijke tr"inin! – en voor mij hoort d""rbij d"t ik 
ook "ndere mensen f"ciliteer in d"t proces. S"men kunnen we 
d"n een wijzere wereld l"ten ontst""n – eentje w""rin we beter 
om!""n met onszelf, elk""r en het !rotere !eheel. 
 Om d"t mo!elijk te m"ken, is het vol!ens mij nodi! d"t 
steeds meer mensen !""n be!rijpen w"t Wijsheid überh"upt 
ís en d"t je deze bewustzijnskr"cht in jezelf kunt ontwikkelen 
– v"nd""r dit boekje. Mensen moeten weten – en vol!ens mij 
wíllen ze d"t ook !r""! – d"t er een st"ppenpl"n best""t om 
een wijzere m"n of vrouw te worden. Iem"nd die met spr"nke-
lende o!en de wereld in kijkt en méédoet, of-ie nou twinti! of 
t"chti! is. Iem"nd bij wie de kinderen of kleinkinderen !r""! 
op schoot kruipen, omd"t hij of zij lééft. Iem"nd met een inner-
lijke schoonheid die door woorden en d"den iets uitstr""lt w""r 
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"nderen !r""! n""r kijken, luisteren, op meetrillen. Iem"nd die 
veili! is, liefdevol, en de wereld beter "chterl""t d"n hoe hij of 
zij hem ""ntrof. De wereld heeft wijze mensen nodi!. Wíj heb-
ben wijze mensen nodi!.

Hoe ben jij op het spoor v!n Wijsheid "ekomen?

Op mijn vijftiende besloot ik toven""r te worden. Wellicht een 
wonderlijke beroepskeuze, zeker op die leeftijd, m""r voor mij 
w"s het !een !r"p. Terwijl ik de rest v"n de wereld vertelde d"t 
ik in mijn v"ders voetsporen zou treden en piloot wilde zijn – ik 
werd ook d""dwerkelijk toe!el"ten tot de luchtv""rt"c"demie 
– benoemde ik mezelf tot leerlin!-toven""r en zette ik mijn 
eerste st"ppen op het misti!e p"d v"n ‘de m"!ie’. Een spoor 
d"t in de westerse cultuur ver!eten en verdwenen lijkt, m""r 
w""rv"n ik "l snel ontdekte d"t het in elke niet-westerse cultuur 
no! sprin!levend is.
 Onwetend, schoorvoetend en struikelend !in! ik op p"d: 
eerst voor"l vi" boeken – ik verslond de werken v"n C"st"ned", 
D"sk"los en Gurdije# – d""rn" ook vi" tr"inin!en en reizen. 
D"nkzij die erv"rin!en – en vele !esprekken met !eliefden, 
vrienden en inspir"tors – wist ik rond mijn 28ste precies w""r 
ik n""r zocht: ik wilde een ‘derde !ener"tie’ toven""r worden. 
Een M"n v"n Kennis en M"cht die zijn toverkr"cht nooit tot per-
soonlijk voordeel ""n zou wenden. 
 Eind j"ren t"chti! stuitte ik op het t"oïsme en vond ik ein-
delijk w""r ik feitelijk "l zo l"n! n""r h"d !ezocht: een veili! 
en compleet st"ppenpl"n om dit mo!elijk te m"ken. In de loop 
v"n mijn tr"inin! werden me drie din!en steeds helderder. Eén: 
d"t "ls er één sleutel is tot het w""rm"ken v"n mijn verl"n!en, 
het wel Wijsheid is. Ten tweede, d"t Wijsheid niet "lleen voor 
mij, m""r voor iederéén !oud w""rd is – zowel op individueel 
nive"u "ls voor de mensheid "ls !eheel. En drie, d"t juist deze 
kennis – over hoe je Wijsheid steeds meer door je heen kunt 
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l"ten stromen – zowel heel fund"menteel "ls in onze cultuur 
enorm onderbelicht is. Het werd mijn levensmissie om hier ver-
"nderin! in te bren!en.

Jouw visie op Wijsheid is dus "eb!seerd op het t!oïsme. Voor-
d!t we dieper in"!!n op Wijsheid en de tr!inin" d!!rv!n, kun 
je d!!r misschien iets meer over vertellen? W!t is d!t, t!o-
isme?

Westerse mensen "ssociëren het t"oïsme v""k met ‘reli!ie’ en 
‘filosofie’. T"oïsme wordt d"n !ezien "ls filosofische reli!ie, of 
"ls reli!ieuze filosofie. M""r !een v"n beide dekt de l"din!.
 Reli!ieus t"oïsme best""t, m""r v"n die stromin!en houd 
ik me verre. Niet omd"t ik iets te!en reli!ie heb, m""r omd"t 
reli!ies – t"oïstisch of "nderszins – per definitie niet kunnen 
bieden w"t ik zoek. D""r komen we l"ter v"st no! op teru!. 
 En j", het t"oïsme heeft een filosofisch k"r"kter, m""r het is 
zo veel meer d"n een filosofie! Als ik het t"oïsme "l "ls filosofie 
zou bestempelen, d"n wel "ls een zeer pr"ktische. Zelf zou ik 
het liever k"r"kteriseren "ls een w"y of life, !efundeerd op een 
helder mens- en wereldbeeld en een heel concrete tr"inin!. 
 D"t mijn visie op Wijsheid op ‘het t"oïsme’ zou zijn !eb"-
seerd, is trouwens wel w"t breed !esteld. Het t"oïsme best""t 
uit tw""lf hoofdstromin!en. Veel v"n deze stromin!en zijn er! 
oud. De stromin! w""rin ik zelf ben !etr"ind, best""t "l dui-
zenden j"ren en kent op zichzelf weer "llerlei interpret"ties 
en "fsplitsin!en. De lijn die ik vol! is !rofwe! te herleiden tot 
inspirerende !rootmeesters "ls Lu Don!bin, W"n! Tsj"n! J"n! 
en Sun Puer. Het is de t"oïstische stromin! die ook wel wordt 
omschreven "ls Nei D"n Kun!, ofwel Interne Alchemie. 

Ik hoor str!ks "r!!" meer over de Interne Alchemie, m!!r kun 
je eerst no" meer vertellen over het t!oïsme in het !l"emeen? 
Hoe is het ontst!!n?
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Het t"oïsme is ontst""n op een bijzondere plek, n"melijk het 
Kunlun-!eber!te. D"t is een onherber!z""m !ebied diep in de 
binnenl"nden v"n Chin", !rofwe! ten noorden v"n Tibet. Het 
is er heel droo!, de ber!en zijn ook n"uwelijks be!roeid, w"nt 
vrijwel "l het Indi"se moessonw"ter botst te!en de Him"l"y" 
""n en stroomt in m"chti!e rivieren teru! de Indi"se delt" in. 
In die !rote delt" zijn het boeddhisme en het hindoeïsme ont-
st""n. G" je noordelijker, richtin! Tibet, d"n kom je in de streek 
v"n de Bön-tr"ditie, d"t w"t we nu het Tibet""ns boeddhisme 
noemen. Trek je d"n no! verder noordw""rts, over de ho!e 
Him"l"y"-toppen en vol! je de rivieren v"n het smeltw"ter v"n 
de !letsjers, d"n kom je in Kunlun. 
 Uit op!r"vin!en blijkt d"t dit !ebied, hoe droo! en onher-
ber!z""m ook, "l heel l"n! besch"vin! kent. Er zijn sporen 
!evonden v"n nederzettin!en en tempels, m""r de meest 
opzienb"rende ontdekkin! is wel die v"n 20.000 j""r oude 
!r"ven v"n mummies met toverhoeden en "ndere "ttributen, 
die wijzen op inwijdin!. D"t m""kt het er! ""nnemelijk d"t in de 
oude tempels – en vermoedelijk ook !eheime !rotten – v"n het 
Kunlun-!eber!te een l"n!e tr"ditie v"n mysteriescholen heeft 
best""n. D"nkzij hun beschermde li!!in! – de k"le, dro!e 
ber!en werden behoorlijk met rust !el"ten w"nt ze nodi!den 
bep""ld niet uit tot roverij, oorlo!voerin! en w"t dies meer zij 
– kon d""r het !ed"chte!oed d"t ""n de b"sis li!t v"n het t"o-
isme in "lle rust ontst""n.
 D""r kw"m no! bij d"t zich direct ten noorden v"n Kunlun 
een sm"lle, vruchtb"re strook !rond met "llerlei o"ses bevindt. 
Hier liep destijds de zuidelijke Zijderoute en omd"t uit "lle 
windrichtin!en k"r"v"nen l"n!s die route trokken, kw"m hier 
min of meer "lle kennis uit die tijd voorbij. Inwijdin!skennis uit 
het oude E!ypte en het soefisme p"sseerde d""r, boeddhisti-
sche en hindoeïstische wijs!eren uit Indi" trokken v"n over de 
p"ssen om hun boodsch"p te verspreiden. V"nuit Zuidoost-Azië 
– een vruchtb"re streek met enorme koninkrijken – kw"m meer 
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"nimistische input. En d"n h"d je in het noorden de Siberische 
sj"m"nen no!. 
 Al die verschillende kennis kw"m d""r s"men, ""n de voet 
v"n het Kunlun-!eber!te, w""r de o"ses fun!eerden "ls een 
smeltkroes v"n oude en nieuwe ideeën. Millenni" oude lok"le 
wijsheidstr"dities versmolten met !ed"chte!oed uit "lle vier de 
windstreken v"n het Eur"zi"tische continent. Het t"oïsme is zo 
beschouwd een "ccumul"tie v"n vele stromin!en, die in de loop 
der tijd zijn s"men!evoe!d tot één !eheel. 

Je spr!k zojuist v!n mysteriescholen. W!t bedoel je d!!rmee?

Mysteriescholen zijn "l zo oud "ls de mensheid. In onze cultuur 
best""n ze "mper, zijn er voor"l ‘!ewone’ scholen. D""r leren 
we over de zichtb"re, t"stb"re wereld om ons heen en hoe die 
‘werkt’: de biolo!ie, de ""rdrijkskunde, de !eschiedenis erv"n. 
Ook ontwikkelen we er de v""rdi!heden die in die wereld rele-
v"nt zijn – lezen, schrijven, rekenen.  
 De meeste mensen hebben op z’n minst wel een v""! idee d"t 
er ‘meer’ is d"n de fysieke, !em"nifesteerde wereld. De wereld 
"chter de wereld, zo zou je die kunnen noemen. De t"oïsten 
spreken ook wel v"n het Innerlijk L"ndsch"p. In onze cultuur 
word je no!"l eens scheef ""n!ekeken "ls je zoiets beweert – 
hoewel d"t l"n!z"merh"nd ""n het ver"nderen is. In veel niet-
westerse culturen is die ‘"ndere’ wereld een v"nzelfsprekend-
heid. Mysteriescholen hielden – en houden – zich met die wereld 
bezi!: d"t deel v"n ‘de werkelijkheid’ d"t niét w""rneemb""r is 
met de vijf zintui!en en w""r de "ntwoorden li!!en op de !rote 
vr"!en des levens. Als leerlin! v"n zo’n mysterieschool werd – 
en word – je letterlijk in!ewijd in de mysteriën v"n het leven. 
 Millenni" l"n! zijn mysteriescholen – of het nu E!yptische, 
boeddhistische, Tolteekse, sj"m"nistische, indi""nse, soefis-
tische, joods-christelijke, M"ori- of K"hun"-kennis betrof – 
behoorlijk exclusief !eweest. Ze w"ren meest"l het domein v"n 
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spirituele elites die de !eheime formules – "l d"n niet letterlijk 
binnen de muren v"n een tempel – in de loop v"n soms wel dui-
zenden j"ren v"n !ener"tie op !ener"tie door!"ven. In onze 
cultuur zie je dit mech"nisme no! teru! bij de vrijmetsel"rij: 
een besloten !emeensch"p, !ericht op mystieke them"’s w""r 
leerlin!en ‘inwijdin!’ ontv"n!en. Feitelijk zijn de vrijmetsel""rs 
een sprekend voorbeeld v"n een mysterieschool die no! wél 
"ctief is in onze cultuur.
 Om teru! te !""n n""r ons verh""l: er bestonden mysterie-
scholen in het Kunlun-!eber!te en het is in deze context d"t 
de T!o Te Tjin" en l"ter ook Het boek v!n de Gele Keizer voor 
een deel zijn !eschreven. De T!o Te Tjin", het eerste !eschrift 
w""rin het woord ‘t"o’ voorkomt, ontstond circ" 480 voor 
Christus. Het is trouwens niet door één persoon !eschreven, 
m""r door minstens tien verschillende "uteurs, in de loop v"n 
wel twee eeuwen. M""r !oed, d"t terzijde. Je zou dus kunnen 
ze!!en d"t het t"oïsme "ls zod"ni! zo’n 2.500 j""r !eleden in 
het Kunlun-!eber!te het levenslicht z"!.

Is de I Tjin", een !nder bekend Chinees "eschrift, ook t!oïs-
tisch?

J"zeker, m""r de I Tjin" is v"n veel l"ter, d"n heb je het echt 
over 400, 500 j""r n" Christus. Er zijn drie I Tjin"-boeken 
!eschreven, w""rv"n er twee verloren lijken te zijn !e!""n. Er 
is er no! m""r één bekend. M""r we dw"len "f.

Je hebt "elijk. W!t ik "r!!" wil weten: hoe is het t!oïsme in 
Europ! "ekomen?

De t"oïstische oerkennis heeft zich v"nuit Kunlun eerst !eleide-
lijk over de rest v"n Chin" verspreid. In d"t proces ontstonden 
zowel reli!ieuze "ls niet-reli!ieuze vormen v"n t"oïsme. Het 
reli!ieuze t"oïsme – d"t verder niet relev"nt is voor het onder-
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werp v"n dit boek – werd heel popul"ir bij het Chinese volk 
en "demt no! "ltijd de tr"ditionele Chinese cultuur. Het niet-
reli!ieuze t"oïsme – ze! m""r de échte kennis, zonder de reli-
!ieuze poesp"s – bleef eeuwenl"n! !eheim binnen de muren 
v"n mysteriescholen en keizerlijke hoven, onder de hoede v"n 
spirituele d"n wel politiek-milit"ire elites die het w""rdevolle 
m"teri""l om verschillende redenen koesterden. 
 De spirituele elites hielden de formules voor"l !eheim om te 
voorkomen d"t ze in verkeerde h"nden zouden v"llen, h"nden 
die de kennis enkel voor ei!en !ewin zouden !e- of beter mis-
bruiken – zo"ls de politiek-milit"ire elites d"t feitelijk deden. 
Die z"!en de kennis n"melijk voor"l "ls middel om milit"ir voor-
deel te h"len; met het t"oïstische inzicht in zowel de fysieke "ls 
de ener!etische m"rti"l "rts w"s het mo!elijk om fenomen"le 
krij!ers te tr"inen. A"n het keizerlijk hof !ebruikten ze delen 
v"n de kennis ook voor hun ei!en !enot: w"t de t"oïsten wisten 
over de tr"nsform"tie v"n seksuele ener!ie bood, hoewel niet 
prim"ir d""rvoor bedoeld, veel mo!elijkheden in die richtin!. 
 L"n!e tijd w"s de echte kennis dus "lleen beschikb""r voor 
een heel select !ezelsch"p, m""r onder druk v"n de werkelijk-
heid be!on d"t in de ne!entiende en twinti!ste eeuw te ver-
"nderen. Het communistische re!ime v"n M"o Zedon! w"s in 
d"t proces een bel"n!rijke k"t"lys"tor. De kennis w"s niet l"n-
!er meer veili! binnen de muren v"n mysteriescholen, omd"t 
die doelwit w"ren !eworden v"n M"o’s Culturele Revolutie. 
De !rootmeesters stonden nu voor een keuze: diep de ber!en 
in vluchten en hopen d""r in verbor!en !rotten de storm te 
overleven en de formules te bew"ren, of een vlucht voorw""rts 
m"ken door deze vrij te !even; de kennis kon d"n welisw""r 
niet l"n!er te!en misbruik worden beschermd, m""r zou in elk 
!ev"l niet verloren !""n.
 Een v"n deze !rootmeesters, Yi En!, ook wel bekend "ls M"s-
ter One Cloud, koos voor een mix v"n beide: hij vluchtte niet de 
ber!en in, m""r n""r Hon!kon! – w"t toen no! Brits !rond-
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!ebied w"s – en droe! d""r "l zijn kennis over ""n M"nt"k 
Chi", inclusief de opdr"cht om die in het Westen te verspreiden. 
Om een l"n! verh""l kort te m"ken: M"nt"k verhuisde n""r 
New York, st"rtte He"lin! T"o Intern"tion"l en riep d""rmee 
een or!"nis"tie in het leven die het t"oïstische !ed"chte!oed 
over de wereld zou helpen verspreiden. D"nkzij He"lin! T"o 
werd ook ikzelf voor het eerst door het t"oïsme ""n!er""kt.

Kun je d!!r iets meer over vertellen? Hoe is het t!oïsme op 
jouw p!d "ekomen?

In mijn zoektocht "ls leerlin!-toven""r stuitte ik eind j"ren 
t"chti! op De t!oïstische "eheimen der liefde v"n M"nt"k Chi". 
Voor het eerst vond ik duidelijke inform"tie over de s"menh"n! 
tussen seksu"liteit, Interne Alchemie en ‘het wonderb""rlijke’ 
– en d"t resoneerde enorm. Achter in d"t boek stond een lijst 
met ler"ren die hier meer v"n wisten. Zo kw"m ik op het spoor 
v"n Annette Derksen, bij wie ik uiteindelijk "cht j""r l"n! zou 
tr"inen.

W!t bedoel je precies met Interne Alchemie?

De Nei D"n Kun! ofwel de Interne Alchemie is een v"n de tw""lf 
hoofdstromen v"n het t"oïsme. De meest in het oo! sprin-
!ende school v"n deze tr"ditionele lijn wordt wel de Lon! Men 
!enoemd, ofwel de Dr"kenpoort-school. 
 Bij de term "lchemie denk je v"st ""n de middeleeuwse "lche-
misten die eindeloos probeerden om lood in !oud te ver"nde-
ren. Een t"oïst zou ze!!en d"t zij op een dw""lspoor z"ten. De 
tr"nsform"tie v"n lood n""r !oud is niet letterlijk te nemen. Ze 
is bedoeld "ls met"foor voor een innerlijk tr"nsform"tieproces, 
!ericht op de steeds verdere verfijnin! v"n je ener!ie. D$t is 
w"t er bedoeld wordt met Interne Alchemie. De bewustzijns-
ontwikkelin! richtin! Wijsheid is onderdeel v"n d"t proces.
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 Er is trouwens no! een tweede hoofdstroom w""rmee ik ben 
verbonden en die me heeft !evormd, zij het in w"t mindere 
m"te, en d"t is het m"!isch t"oïsme. 

W!t moet ik me d!!rbij voorstellen?

Interne Alchemie en m"!isch t"oïsme li!!en dicht te!en elk""r 
""n, m""r het m"!isch t"oïsme is meer !ericht op toe!ep"st 
m"!isch h"ndelen, zo"ls het !ebruik v"n "muletten, fen! shui, 
demonen uitdrijven en meer v"n d"t soort din!en. Een t"oïst 
die !eschoold is in het m"!isch t"oïsme doet bijvoorbeeld ritu-
elen, w""rbij met behulp v"n "muletten en bezwerin!en demo-
nen uit een huis !ej""!d worden. Hij k"n ook velden of sferen 
m"ken, w""rdoor een demon bijvoorbeeld niet l"n!er toe!"n! 
krij!t tot de tuin, het huis of de kinderk"mer. Al is het m"!isch 
t"oïsme niet zo relev"nt voor het onderwerp v"n dit boekje, het 
is wel heel interess"nt. Voor een westerlin! is het heel l"sti! om 
er scholin! in te krij!en. D"t is ook in!ewikkeld !enoe! bij een 
stromin! "ls de Nei D"n Kun!, m""r die is toch toe!"nkelijker. 
De Nei D"n Kun! sluit meer ""n bij de dieptepsycholo!ie v"n 
het Westen. 

Hoe heb jij toe"!n" "ekre"en tot het m!"isch t!oïsme?

Ik h"d het !eluk d"t Ron N"nsink, mijn T"ikiken krij!skunst-
ler""r, toe!"n! h"d tot een ""nt"l ler"ren die het m"!isch 
t"oïsme pr"ktiseerden in Chin". Met n"me d"nkzij Ron ben ik 
een beetje in!ewijd in een deel v"n de kennis over het m"!isch 
t"oïsme. 

En w!!r heb je de Interne Alchemie v!n de Lon" Men "eleerd?

In eerste inst"ntie bij – ik noemde h""r zojuist "l – Annette 
Derksen. Zij w"s een v"n de "llereerste Nei D"n Kun! in!ewij-
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den in Nederl"nd en mijn eerste ler"res. Zelf w"s ze op!eleid 
door de eerder!enoemde M"nt"k Chi" tot senior instructeur 
in het systeem v"n zelf!enezin!, krij!skunst en bewustzijns- 
ontwikkelin! d"t hij He"lin! T"o Intern"tion"l h"d !enoemd. 
Deze school is een directe "f!eleide v"n de Lon! Men: de eer-
der!enoemde Yi En!, M"ster One Cloud, w"s een !rootmees-
ter v"n de Dr"kenpoort-school. 
 N""st M"nt"k Chi" zelf w"ren Ju"n Li en Mich"el Winn de 
meest voor""nst""nde ler"ren v"n de He"lin! T"o. Bij "lle drie 
heb ik veel !etr"ind; deels in Europ", deels in Azië. Ik heb des-
tijds ook veel !eleerd v"n de Duits-Kore""nse Chon! Mi Muel-
ler en de It"li""nse D"vid Shen, beiden ook senior instructeurs 
v"n de He"lin! T"o. D"vid w"s thuis in vormen v"n m"!isch 
t"oïsme en bovendien een v"n mijn meest invloedrijke T"i Chi 
ler"ren. Uiteindelijk heb ik in 2007, n" vele j"ren tr"inin!, deze 
ler"ren los!el"ten. Sindsdien vertrouw ik volledi! op mijn ei!en 
tr"inin! en weldenkendheid. Ik tr"in door les te !even en door 
de formules op mezelf toe te p"ssen.

En inmiddels heb je je ei"en mysterieschool op"ericht?

J", zo zou je het wel kunnen stellen. In de loop der j"ren heb 
ik echt mijn ei!en duidin! v"n de Nei D"n Kun! ontwikkeld, die 
zod"ni! verschilt met die v"n de He"lin! T"o d"t je inderd""d 
v"n een nieuwe mysterieschool kunt spreken. Die heb ik d"n ook 
een ei!en n""m !e!even, T"otr"inin!. Sinds 2014 !eef ik les 
onder die vl"!.
 Voor "lle duidelijkheid, w"t ik onderwijs is no! "ltijd !eb"-
seerd op de Interne Alchemie v"n de Lon! Men. Ik eer hun werk 
in die zin, d"t T"otr"inin! zich kenmerkt door hun t"oïstische 
termen, technieken en trillin!. D""rbij heb ik het !ed"ch-
te!oed !rondi! vert""ld en enorm verrijkt, niet "lleen met  
cuttin" ed"e inzichten uit de moderne wetensch"p, m""r ook 
met kennis uit "ndere spirituele tr"dities.
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 Als de t"oïstische meesters v"n toen, nu T"otr"inin! zouden 
vol!en, zouden ze v"st enkel no! de essentie v"n hun werk 
herkennen. Hier en d""r zouden ze verb""sd de wenkbr"uwen 
fronsen, m""r over het "l!emeen verw"cht ik – "lth"ns, d"t 
houd ik mezelf !r""! voor – d"t ze ""n!en""m verr"st zouden 
zijn door hoe het !ed"chte!oed is ""n!escherpt en "ctueel 
!em""kt. D""rmee is de kennis v"n de Interne Alchemie vol-
!ens mij meer d"n ooit toe!"nkelijk voor iederéén en sluit het 
r"!fijn ""n bij onze westerse cultuur en belevin!swereld.

Be"rijp ik "oed d!t T!otr!inin" jouw éi"en interpret!tie is v!n 
de oude t!oïstische kennis?

D"t klopt. Ik bied jou mijn ei!en interpret"tie v"n de werke-
lijkheid. Met dien verst"nde d"t die niet bep""ld uit de lucht 
is !e!repen, m""r is !ebouwd op de schouders v"n vele, vele 
mensen vóór me – en niet de minsten. M""r j", het is mijn inter-
pret"tie. En sterker no!: die st""t "llesbeh"lve v"st en is voort-
durend in ontwikkelin!. Ik zie het echt "ls een werkhypothese, 
die in de loop v"n vele eeuwen is ontwikkeld en die ik, door ‘m uit 
te testen in mijn ei!en leven, verder uitwerk en verfijn. A"n jou 
de uitnodi!in! om d"t ook te doen en v"nuit die erv"rin! weer 
je ei!en interpret"tie te ontwikkelen.

Je beweert dus niet de !bsolute w!!rheid te verkondi"en?

Allerminst. W"t ik wel beweer: d"t ik mijn uiterste best heb 
!ed""n om met w"t ik onderwijs de w""rheid te ben"deren. 
M""r "ls iem"nd mij een nieuwe, betere werkhypothese weet 
""n te reiken, z"l ik de eerste zijn om die te om"rmen.
 Je lijkt verr"st, m""r voor "lle duidelijkheid: dit is echt typisch 
t"oïstisch. T"oïsten houden niet v"n !oeroes en v"n do!m"’s. 
Ver!eet niet: ‘t"o’ betekent ‘de we!’ en die kun je enkel zélf vol-
!en. Het t"oïsme is zo beschouwd echt een individuele tr"inin!.  
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Als d!t zo is, w!!rom zou ik d!n mysteriescholen en ler!ren 
nodi" hebben?

Mysteriescholen zijn er zod"t je zelf het wiel niet opnieuw hoeft 
uit te vinden – hoe fijn is d"t? En hoe pretti! is het d"t er ler"ren 
zijn die de kennis in overdr"cht bren!en en de technieken tot 
leven wekken? In de t"oïstische tr"ditie heet zo iem"nd ‘de sifu’. 
D"t is Chinees voor ‘ler""r’. 
 Een sifu is !een !oeroe; hij heeft de wijsheid niet in p"cht en 
st""t niet ‘boven’ zijn leerlin!en die n""r hem op moeten kij-
ken. J", in de lessitu"tie is hij de "utoriteit, m""r zodr" de tr"i-
nin! !ed""n is, st"pt hij uit die rol en is hij, net "ls ieder "nder, 
!ewoon een mens die !""t lunchen. Een sifu heeft m""r één 
doel: jou in st""t stellen om je ei!en p"d te vol!en en je ei!en 
w""rheid te vinden. Hij is d""rbij !r""! een !ids, een spie!el en 
een kl"nkbord – niets meer en niets minder.
 De eni!e échte leermeester – of misschien beter: leermees-
teres – die we bij T"otr"inin! ""nv""rden, is de n"tuur. Jij bént 
immers n"tuur. De sleutel tot "lles w"t je over jezelf wilt weten 
en "lles w"t je wilt kunnen, li!t d""r. De t"oïstische kennis is d"n 
ook ontst""n uit een scherpe observ"tie v"n Moeder N"tuur. 
Je ei!en n"tuurlijkheid hervinden, d"t is een mooie m"nier om 
te ze!!en w""r T"otr"inin! over !""t.

‘Je ei"en n!tuurlijkheid hervinden’ – kun je d!t no" iets meer 
toelichten?

Feitelijk betekent het d"t je weer honderd procent n"tuurlijk 
wordt. En d"t betekent d"t je jezelf en de n"tuur !een stro-
breed meer in de we! le!t. Alsof ‘ jij’ er niet l"n!er ‘bent’, "lsof 
je bent op!e!""n in de n"tuur, er één mee bent !eworden. 
V"nuit deze n"tuurlijkheid kun je !eruisloos meebewe!en in de 
n"tuurlijke stroom v"n het leven. D"t is w"t er bedoeld wordt 
met ‘een w"re meester l""t !een sporen n"’.
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Mooi. W!t ik me no" !fvr!!": w!!rin verschilt T!otr!inin" v!n 
!ndere mysteriescholen?

Poeh, d""r k"n ik n"tuurlijk véél over ze!!en. L""t ik het zo 
stellen: de meeste mensen hebben werkelijk !één idee v"n 
w"t er "llem""l mo!elijk is "ls je eenm""l de wereld "chter 
de wereld binnen!""t en d""r leert m"noeuvreren, erv"ren, 
sturen, m"ken, enzovoort. De potentie v"n w"t jij bent en kunt 
is echt onvoorstelb""r! D""r een idee v"n en l"n!z"merh"nd 
!rip op krij!en, d"t is, hoe z"l ik het ze!!en… op z’n z"chtst 
!eze!d opwindend. 
 M""r d"t is niet het eni!e. Het k"n ook overweldi!end zijn. 
W"t je kunt leren, tr"inen, erv"ren, het is superveel – meer, 
veel meer, d"n je je nu kunt voorstellen. W""r T"otr"inin! in 
uitblinkt – "l ze! ik het zelf – is de ordenin! v"n d"t ‘veel’ en het 
""nbieden v"n een st"ppenpl"n w""rmee je veili! en ver"nt-
woord door die ‘veelheid’ kunt m"noeuvreren, zonder te snel te 
!""n of din!en over te sl""n en jezelf of "nderen in d"t proces 
te besch"di!en.
 Op mijn ei!en p"d z"! ik zowel veel ler"ren "ls veel mede-
studenten in die v"lkuil v"llen. Zij bewo!en rel"tief snel door ‘de 
Eerste Inwijdin!’ heen, ze! m""r het eerste deel v"n het pro-
ces v"n bewustzijnsontwikkelin!. Zonder veel omh""l stoomden 
ze door n""r de Tweede Inwijdin! en verder. V"nuit een helder 
weten vol!de ik hun voorbeeld niet. Ik ‘wist’ d"t het cruci""l 
w"s om de Eerste Inwijdin! echt te belich"men, voord"t het vei-
li! en zinvol w"s om dieper de tr"inin! in te duiken. D"t werd 
bevesti!d door hoe ik de mensen om me heen z"! v"stlopen 
in hun ontwikkelin!; in veel !ev"llen ontstond w"t ik een schijn-
tr"inin! ben !""n noemen. In de t"oïstische tr"ditie wordt het 
ook wel ‘tr"inen ""n de verkeerde k"nt v"n de rivier’ !enoemd: 
je lijkt vooruit!"n! te boeken, m""r je zit op een doodlopend 
spoor.
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Hoe k!n zo’n schijntr!inin" ontst!!n?

Ei!enlijk is het best lo!isch. De Eerste Inwijdin! dr""it om jezelf: 
het !rip krij!en op je ei"en constructieve en destructieve ver-
mo!ens. 
 De Tweede Inwijdin!, ze! m""r het tweede deel v"n het pro-
ces v"n bewustzijnsontwikkelin!, !""t een st"p verder: in d"t 
proces !" je niet jezelf, m""r de werkelijkheid om je heen leren 
beïnvloeden – en d"t op ver"ntwoorde wijze. D"t k"n per defi-
nitie "lleen "ls je zelf ‘op orde’ bent – "ls je !ezond, veili! en 
schoon bent, vrij v"n sch"de en niet l"n!er v"tb""r voor "n!st 
en verleidin!. Dit is de belofte v"n de Eerste Inwijdin! – m""r 
die belofte w""rm"ken, d"t doe je niet zom""r.
 Zelf heeft het mij minstens 25 j""r !ekost – en ik heb het nie-
m"nd in mijn om!evin! sneller zien doen – voord"t ik mezelf 
veili! !enoe! "chtte om ""n de Tweede Inwijdin! te be!innen. 
Als je je ei!en sch"duwk"nten niet kunt of wilt zien – en "ls nie-
m"nd je d""rin spie!elt – d"n kun je jezelf voor de !ek houden 
en "l snel denken d"t je ‘er’ wel bent en verder kunt. D"t is een 
verleidelijke !ed"chte, w"nt hoe dieper je de tr"inin! in !""t, 
hoe spect"cul"irder het wordt. En d"t is ook meteen de reden 
w""rom ik d""r zelf zo teru!houdend mee w"s – en no! steeds 
ben: "ls je erv"rin!en en c"p"citeiten krij!t w""rop je niet 
!oed bent voorbereid of w""rmee je niet op een ver"ntwoorde 
m"nier kunt om!""n, is d"t bijn" per definitie sch"delijk, zowel 
voor jezelf "ls voor de "nder.
 D""rom w"s het mijn wens een mysterieschool op te richten 
die de Eerste Inwijdin! zod"ni! ""nbiedt – zo !rondi!, !el""!d 
en compleet – d"t je ""n het eind erv"n écht veili! op de drem-
pel st""t v"n de Tweede Inwijdin! en op zo’n m"nier de werke-
lijkheid in bewe!in! kunt leren bren!en, d"t je er n" "floop ook 
je h"ndtekenin! onder kunt zetten. Ik denk d"t T"otr"inin! op 
deze pl"neet een v"n de weini!e mysteriescholen is die deze 
belofte k"n w""rm"ken. 
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Dit klinkt !lsof je vindt d!t mensen m!!r beter bij T!otr!inin" 
kunnen "!!n tr!inen d!n bij !ndere mysteriescholen. Is d!t 
zo?

D"t is wel een strikvr""!. V"nuit mijn persoonlijke belevin! li!t 
het n"tuurlijk voor de h"nd om ‘ j"’ te ze!!en. Zo"ls "l eerder 
!eze!d: ík ken !een betere werkhypothese v"n de werkelijk-
heid. Er!ens zou het v"lse bescheidenheid zijn "ls ik zou ze!!en: 
nee joh, m""kt niet uit, mensen kunnen net zo !oed terecht bij 
"ndere mysteriescholen. En toch is d"t wel – min of meer – mijn 
echte "ntwoord op je vr""!. 
 Er zijn nu eenm""l ontelb"re we!en die leiden n""r de top 
v"n de ber! – voor iedere ziel één. Ik zei het "l eerder: ieder 
mens vol!t een uniek p"d. D"t ik jou met T"otr"inin! een hel-
der st"ppenpl"n ""nbied door de Eerste Inwijdin! heen, wil niet 
ze!!en d"t ik ook jouw p"d voor je heb uit!estippeld. D"t kun 
je n"melijk "lleen zelf. 
 Neem onze cursisten: die leren "llem""l hetzelfde, m""r 
!even hun tr"inin! vervol!ens op !eheel ei!en wijze vorm en 
vervlechten het !eleerde op heel verschillende m"nieren in hun 
d"!elijks leven. En d"t is "lleen m""r lo!isch. Ieder mens is zo 
"nders, het zou niet eens "nders kúnnen.
 Om precies die reden is het óók "lleen m""r lo!isch d"t T"o-
tr"inin! niet voor "lle mensen de beste keuze is. D"t heeft niets 
te m"ken met de kw"liteit v"n T"otr"inin! of die v"n "ndere 
scholen, m""r het !""t erom of een mysterieschool bij iem"nd 
– op dit moment in zijn of h""r leven en ontwikkelin! – p"st. 

Hoe kies ik een mysterieschool die bij me p!st?

De keuze voor een mysterieschool m""k je het beste op b"sis 
v"n w"t jíj bel"n!rijk vindt. W"t zijn jouw doelen? W"t wil jij 
erv"ren? Ik heb net wel een heel verh""l over veili!heid op!e-
h"n!en, m""r "ls jouw verl"n!en bij "str""l reizen li!t – om 
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m""r eens iets te noemen w"t voor de meeste mensen vol!ens 
míj onveili! is – d"n zul je bij T"otr"inin! niet ""n je trekken 
komen. 
 Ik k"n je d"n no! wel uitle!!en welke risico’s zijn verbonden 
""n d"t "str"le reizen en w""rom het – n""r mijn menin! – 
verst"ndi!er is om op z’n minst éérst de Eerste Inwijdin! te 
doorlopen; toch is de k"ns !root d"t je niet bep""ld w"rm zult 
lopen voor de Interne Alchemie en liever op zoek !""t n""r een 
ler""r die wél bereid is jou te leren hoe d"t "str"le reizen werkt.
 D""rmee wil ik niet ze!!en – voord"t ik die indruk wek – d"t 
de slimmeriken en ver"ntwoordelijke types "ltijd kiezen voor 
T"otr"inin! en d"t de mensen die d"t niet doen onveili!e dom-
koppen zijn. Iem"nd heeft d"t verl"n!en n""r "str""l reizen 
niet voor niets. Misschien heeft die persoon in dit leven wel iets 
te leren of te erv"ren vi" "str""l reizen, iets w"t niet te vinden 
is bij T"otr"inin!. Op dit moment in zijn leven en in zijn ontwik-
kelin! – die loopt over levens heen – is het misschien echt p"s-
sender voor hem om nu niet Reinoud Eleveld, m""r l"ten we 
ze!!en Astr"l Bob "ls zijn ler""r te kiezen. 

Astr!l Bob?

Een colle!" v"n me heeft wel eens bij hem !etr"ind, v"nd""r 
d"t ik "fweet v"n zijn best""n. Heb verder !een idee hoor, of hij 
een !eschikte ler""r in "str""l reizen is of niet. Ik weet niet eens 
of hij no! "ctief is. Destijds vond ik voor"l zijn n""m wel !r"p-
pi! – Astr"l Bob, klinkt wel !oed toch? W"t d"t betreft moet ik 
no! eens n"denken over Reinoud Eleveld en T"otr"inin! – d"t 
blijft toch minder h"n!en. Hoewel, met mijn voorn""m heb ik 
ei!enlijk niet te kl"!en, vind ik. W"nt ‘rein’ en ‘oud’, d"’s met 
een beetje !oede wil pr"chti! te koppelen ""n L"o Tze, de ver-
meende !rondle!!er v"n het t"oïsme. L"o kun je vert"len "ls 
‘onschuld’, Tze "ls ‘wijsheid’. Zie je het? Onschuldi!, puur, rein… 
Oud en wijs… Als je het zo bekijkt, is mijn voorn""m direct ver-
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bonden met w"t ik ""n het tr"inen ben. J", m’n ouders wisten 
w"t ze deden toen ze me Reinoud noemden, h"h"!

Eh, oké, vol"ens mij dw!len we nu wel w!t !f. En ben je er een 
beetje een "r!p v!n !!n het m!ken.

Ik houd er wel v"n de "bsurditeit v"n de werkelijkheid in de o!en 
te kijken. Kijk, het feit d"t we hier zijn, in een mensenlich""m op 
Moeder A"rde, erv""r ik ""n de ene k"nt "ls een bloedseri-
eus !e!even, m""r "nderzijds is het n"tuurlijk ook één !rote 
!illende !r"p. De werkelijkheid is ontz"!wekkend én volstrekt 
"bsurd. Ik wil echt het m"xim"le uit mezelf, mijn leven en mijn 
tr"inin! h"len én ik l"ch er h"rtelijk om. Beide k"nten v"n de 
med"ille probeer ik nooit uit het oo! te verliezen. Ik steek d"n 
ook !r""! – op respectvolle wijze – de dr""k met v"n "lles en 
no! w"t – mezelf voorop. 
 M""r om even teru! te komen op w""r we w"ren: ik meen 
het echt "ls ik ze! d"t iedereen zijn ei!en spoor te vinden en 
te vol!en heeft. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld een tijd Tolteeks 
!etr"ind – een Midden-Amerik""nse mysterieschool die ik no! 
"ltijd reuze-interess"nt vind – m""r op een !e!even moment 
werd die tr"inin! me echt te onveili!. De Tolteken kijken niet op 
een leventje meer of minder, om het m""r zo te ze!!en. 
 Zelf zie ik d"t heel "nders: ik ben"der dit ""rdse leven "lsof 
het mijn eni!e is. Niet omd"t ik niet weet d"t reïnc"rn"tie 
best""t – d"t is "lth"ns wel een onderdeel v"n mijn werkhypo-
these – m""r omd"t ik deze wereld d""dwerkelijk beter –  
wijzer! – wil "chterl"ten d"n toen ik hier "rriveerde. D"t !""t 
me n"tuurlijk niet lukken "ls ik mor!en v"n een klif sprin! en 
niet in st""t blijk om mijn lich""m te dem"teri"liseren voord"t 
het te pletter sl""t op de rotsen – om m""r een extreem voor-
beeld uit de Tolteekse tr"inin! te noemen. Ik ben d""rom op 
zoek !e!""n n""r een veili!er tr"inin!sspoor, eentje d"t beter 
""nsluit bij w"t ik in dit leven wil bereiken en erv"ren.
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En zo r!!d je iedereen !!n een mysterieschool te zoeken die 
p!st bij zijn of h!!r ei"en doelen en verl!n"ens.

Inderd""d. Hoezeer ik mijn h"nd ook in het vuur durf te ste-
ken voor de inhoud v"n T"otr"inin! en hoezeer ik echt iedereen 
de bijbehorende tr"inin! en ontwikkelin! zou !unnen, Interne 
Alchemie % l" Reinoud Eleveld !""t "lleen voor jou werken "ls 
je ermee resoneert – zowel met de inhoud "ls met de ler""r. 
 D"t is één reden w""rom we dit !esprek nu voeren: zod"t 
mensen vi" het boekje d"t hieruit z"l ontst""n een indruk v"n 
beide kunnen krij!en en kunnen bep"len of T"otr"inin! bij hen 
p"st. 
 Ik meen het dus "ls ik ze! d"t T"otr"inin! slechts één v"n t"l-
rijke mysteriescholen is die jou op een stukje v"n je p"d kunnen 
be!eleiden. En d"t "lleen jij kunt bep"len of T"otr"inin! op dit 
moment in je leven de juiste !ids is voor jou. Voel je d"t d"t niet 
het !ev"l is? Zoek d"n voor"l ""nsluitin! bij een "ndere myste-
rieschool – en d"n zie ik je heel !r""! teru! op de top v"n de 
ber!! D"n toosten we s"men no! eens op het "vontuur v"n het 
leven.

D!t is een leuk vooruitzicht! Over ‘resoneren’ "esproken: je 
focus op veili"heid spreekt me zeker !!n en hetzelfde "eldt 
voor je pleidooi om niet te snel te "!!n, om eerst jezelf ‘op 
orde’ te tr!inen voord!t je je met de wereld ‘bemoeit’…

Ik voel een ‘m""r’ ""nkomen…

Inderd!!d, w!nt j!, ik resoneer met w!t je ze"t, m!!r het 
lijkt me ook wel w!t… s!!i. 25 j!!r, zo l!n" ben jij toch bezi" 
"eweest met de Eerste Inwijdin"? Ik weet niet of ik d!!r zin in 
heb, hoor. Ik wil n!melijk ook wel echt ‘een imp!ct m!ken’ op 
de wereld en !ls ik het "oed be"rijp hoort d!t p!s bij Inwijdin" 
Twee en verder. Ei"enlijk wordt het p!s d#n interess!nt, toch? 
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Er"ens sn!p ik je ler!ren en medestudenten d!!rom wel, d!t 
ze sneller door de Eerste Inwijdin" heen bewo"en d!n jij ver-
st!ndi" vond. 

Ik hoor w"t je ze!t. L""t ik vooropstellen d"t het echt wel sneller 
k"n, het doorlopen v"n het proces v"n bewustzijnsontwikkelin! 
d"t de Eerste Inwijdin! heet. Als iem"nd zich committeert ""n 
de tr"inin!, denk ik d"t een j""r of zeven tot veertien k"n vol-
st""n. 
 Ver!eet niet d"t ik een heleboel puzzelstukjes no! zelf heb 
moeten vinden en le!!en en d"t ik zelf de nodi!e fouten heb 
moeten m"ken. Een leerlin! v"n T"otr"inin! hoeft "l d"t leer-
!eld niet te bet"len, die krij!t het spoor p"nkl""r ""n!ereikt. 
 M""r no! veel bel"n!rijker: ‘een imp"ct m"ken’, d"t k"n elke 
!ek. Koop een m"chine!eweer, loop "ls het p"uze is een mid-
delb"re school binnen, schiet je p"tronen lee! in de "ul" en 
voil%, het is !elukt. W"t ik echter n"streef, is een !rote en con-
structieve imp"ct – en !eloof me, d"t is veel minder v"nzelf-
sprekend. Zo"ls ik hiervoor "l zei: d""rtoe moet je jezelf eerst 
‘veili!’ tr"inen.
 L"st but not le"st: de Eerste Inwijdin! ís niet s""i. Als er één 
din! is w"t ik telkens weer bevesti!d krij!, zowel door mijn ei!en 
tr"inin! "ls door w"t ik zie !ebeuren bij mijn cursisten, d"n is 
het wel d"t dit m"teri""l echt !oud is voor iederéén. Elke leer-
lin!, niem"nd uit!ezonderd, kn"pt erv"n op: mensen worden 
!ezonder, vit"ler, minder !estrest, meer weldenkend, emotio-
neel evenwichti!er en !" zo m""r door. Geloof me: d"t is leuk 
om te merken, het is een proces d"t voldoenin! !eeft.

Is de tr!inin" d!n !lleen m!!r rozen"eur en m!neschijn?

Goed d"t je het vr""!t, w"nt nee, die indruk wil ik niet wekken. 
Er is !een woord !elo!en ""n w"t ik zojuist zei, m""r er zit ook 
een "ndere k"nt ""n de med"ille. Bewustzijnsontwikkelin! !""t 
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niet "lleen over liefde en licht, m""r ook over sch"duwwerk, 
detr"um"tiseren en het leren om!""n met sch"de, schuld en 
pijn.
 Een vit"ler, wijzer en w"kkerder mens worden is een bitter-
zoet proces. Enerzijds is het schitterend om steeds !ezonder, 
bewuster en helderder in het leven te st""n. Anderzijds ontkom 
je niet ""n een !roeiend inzicht in en cont"ct met je ziekten, 
tr"um"’s, p"tronen, m"skers, !"ten en f"len – en niet te ver!e-
ten die v"n de mensen en de wereld om je heen.
 Hoewel dit inzicht een onderdeel v"n de we! n""r tr"ns-
form"tie is, k"n het ook best pijnlijk zijn. Met deze pijn leren 
om!""n is een bel"n!rijk onderdeel v"n een veili! proces v"n 
bewustzijnsontwikkelin!. Inclusief de uitnodi!in! om ""n "l 
d"t zelfinzicht ook weer niet té zw""r te tillen: je bent n"melijk 
w""rdevol, m""r niet bel"n!rijk. 

W!t bedoel je met d!t l!!tste?

D"t je je niet te veel moet identificeren met ‘wie’ je lijkt te zijn – 
en d"t je meer moet h"ndelen n""r ‘w"t’ je bent. 

D!t m!" je n!der toelichten…

D"t w"t we door!""ns beschouwen "ls het ‘wie’ is je identiteit, 
je persoonlijkheid. M""r d"t is niet w"t je bent! Het is er slechts 
een klein deel v"n, en bovendien niet-"uthentiek, in de zin v"n 
d"t het een cre"tie is, een m"sker, een str"te!ie, die toen je 
klein w"s een functie h"d m""r die je, nu je volw"ssen bent, 
m"! losl"ten. D"t is onder "ndere w""r de Eerste Inwijdin! over 
!""t: hoe je je persoonlijkheid kunt l"ten ‘verd"mpen’. Je !""t 
‘ jezelf’ d"n "ls v"nzelf minder bel"n!rijk vinden en je minder 
identificeren met zowel je ‘!oede’ "ls je ‘slechte’ k"nten.

Als ik niet mijn persoonlijkheid ben, w!t ben ik d!n wel?
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Je hebt !een idee! Een weer!"loos wonder! Met !een pen te 
beschrijven! Veel mensen in onze cultuur zien ‘zichzelf’ no! 
"ltijd "ls een fysiek lich""m – punt. M""r je bent zo veel meer 
d"n d"t. Bel"n!rijk onderdeel v"n de tr"inin! is inzicht krij!en 
in w"t d"t ‘meer’ d"n inhoudt. 
 Het t"oïstische mensbeeld is w"t d"t betreft veel weidser 
d"n d"t v"n de moderne westerse wetensch"p. ‘Jij’ bent !een 
!em"teri"liseerde m"chine, m""r een wonderb""rlijk s"men-
spel v"n verschillende ener!ieën die op o!enschijnlijk m"!ische 
wijze s"menwerken en inter"cteren met je fysieke lich""m. 
 Hoe beter je d"t !""t sn"ppen en hoe meer je d"t !""t erv"-
ren, hoe !roter je verl"n!en z"l worden om zor!vuldi! om te 
!""n met het wonder d"t ‘ jij’ bent en om de werkin! v"n d"t 
wonder te optim"liseren. D$t is in essentie w""r Interne Alche-
mie over !""t.


