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Voorwoord  



Dit boek is voor iedereen die wel wat rust kan gebruiken in zijn of haar leven…  

 
We leven in gekke tijden. Iedereen wil wat en moet wat. Die nieuwe auto, dat nieuwe huis, 

die perfecte partner, het perfecte gezin. De ideale schoondochter of schoonzoon zijn, een 

sixpack hebben, de perfecte glimlach, het hele jaar door een lekker bruin tintje, een goed 

salaris mét eindejaarsbonus omdat je de perfecte werknemer bent, ook maar een leaseauto 

omdat het kan en je dan een tankpas krijgt, tegelijkertijd een deeltijd opleiding voor je 

ontwikkeling want dat moet blijkbaar en niet te vergeten altijd een opgeruimd en spic en 

span huis waar je met een gerust hart je schoonouders in kunt ontvangen als ze weer eens 

onaangekondigd ‘leuk’ spontaan langskomen… En zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

Maar laten we dat maar niet doen want je snapt wel wat we bedoelen. 

Een overgroot deel van de maatschappij zit in een ‘rat race’ waarin ze continu 

gevoelsmatig aan het rennen is om van alles doordeweeks af te krijgen. Werk, school, 

studie, sociale activiteiten, sport, social media bijhouden, de benodigde selfies maken et 

cetera. Om vervolgens het weekend voor de deur te hebben welke ook helemaal gevuld is. 

Laat staan als er nog iets bijkomt wat niet op de planning staat zoals een ernstig bericht 

uit de familie- of vriendenkring, een ongeluk, slecht nieuws op het werk, een onverwachte 

relatiebreuk, gezondheidsklachten (tenzij die ene soa op je bucketlist stond; pak ze streber!) 

of een regenbui terwijl het volgens het weerbericht toch echt zonnig wordt en je op het 

terras hebt afgesproken...  

In dit boek willen we enkele handvatten geven waardoor je al het bovenstaande op 

een íets relaxtere manier kunt ervaren. Je kunt natuurlijk ontsnappen aan al deze gekte 

door te verhuizen naar Afrika maar de kans is denken wij groot dat je voorlopig nog wel 

even ‘gevangen’ zit in deze maatschappij. We vinden het niet slecht dat je carrière wilt 

maken of altijd streeft naar iets beters, groters, mooiers, duurders of wat dan ook. Op zich 

heel goed als je je bezighoudt met ‘the next thing’ en gaat voor het maximale wat je kunt. 

Bezig zijn met zelfontwikkeling en jezelf uitdagen om daarmee naar het volgende level te 

gaan, is helemaal prima. Wel is het zo dat heel veel mensen ten onder gaan aan deze manier 

van levensinvulling. De welbekende burn-out is niet meer weg te denken als vast onderdeel 

van veel carrières. Oké, zo erg is het (nog) niet maar je kent vast wel iemand in je familie, 

vriendenkring of in je netwerk die een burn-out heeft gehad of enkele verschijnselen ervan. 

En anders wel iemand van wie iedereen weet dat hij of zij het heeft, behalve de persoon 

zelf die nog volop in ontkenning zit.  

Afijn, in dit boek gaan we je vertellen hoe ‘non-dualiteit’ jou vandaag de dag enkele 

praktische handvatten kan bieden om het leven iets rustiger te ervaren. Op een laagdrempe-

lige manier en met een scheutje humor proberen we je te vertellen wat non-dualiteit precies 

is, waar het vandaan komt, hoe jij het kan gebruiken als dagelijks instrument om alles wat 

je overkomt op een rustigere manier te laten ervaren. Geen zweverig gedoe maar gewoon 

een blik op de werkelijkheid op een ludieke manier beschreven. 
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Waarom zou 
jij je laten leiden 
door onrust in 

je hoofd?



Dualistische blik;
Presteren, presteren en presteren… mijn collega’s doen het altijd veel beter 

en ook nog eens sneller dan ik. Soms probeer ik heel vroeg op kantoor te komen 

om aan anderen te laten zien dat ik er als eerste ben. Dan heb ik dat in ieder 

geval in de pocket. Maar wanneer de dag vordert, ben ik dat gevoel alweer snel 

vergeten. Hebben anderen mijn vroege start eigenlijk wel opgemerkt? Het doet 

er bovendien niet eens toe dat ik als eerste op kantoor verschijn, als ik daarna 

mijn werkzaamheden alsnog langzamer en minder goed doe. 

Ze dragen trouwens ook altijd veel mooiere kleren, waarvan ik mij afvraag hoe 

ze er aan komen. Uit welke winkel komt dat?! Om nog maar niet te denken aan de 

prijs van de kleren. We verdienen toch ongeveer hetzelfde… Hoe kunnen zij het 

zich dan veroorloven om veel duurdere kleding te dragen? 

Ze scheppen ook altijd zo op over hoe goed ze wel niet zijn en hoe blij 

hun opdrachtgever of manager wel niet met ze is. Ze vinden zichzelf oh 

zo slim en goed…  

Als er een nieuw project langskomt dan denken ze niet snel aan mij, maar 

kijken ze altijd eerst naar anderen die veel beter zijn dan ik. Ik heb het idee 

dat ze mij alleen onderdeel van een project laten zijn als er geen andere 

keuze is en dat ze dus met mij opgescheept zitten… 

Non-dualistische blik
Wie bepaalt wat goed en slecht is? Wie bepaalt wanneer iemand beter is 

dan een ander? We zijn toch allemaal hetzelfde, allemaal een lopende bol met 

energie? Oké dat klinkt misschien te makkelijk of te zweverig… Laat ik het dan 

iets afpellen. 

Situatie 3 
Mijn collega’s zijn 
altijd veel beter dan ik…

Als er een nieuw project langskomt dan denken ze niet 
                snel aan mij, maar kijken ze altijd eerst naar anderen 
     die veel beter zijn dan ik.
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Niemand is beter dan de ander, wel kan iemand beter zijn in een bepaalde taak door een 

bepaalde vaardigheid of een bepaald talent. Iemand kan een vaardigheid beter beheersen 

dan een ander doordat diegene er heel veel tijd in heeft gestopt en geleerd heeft om het op 

een bepaalde manier uit te oefenen. Ook kan iemand meer aanleg hebben zonder daar per 

se veel tijd aan te besteden. Als je dan twee personen op taakniveau vergelijkt, kan de ene 

beter zijn in het een en de ander in het andere. Dat zegt niks over hoe iemand als persoon 

is, of de een over het algemeen beter is dan de ander.    

Verder kijk je als persoon naar situaties vanuit een bepaalde blik. Een blik die alleen jij ziet, 

waarbij deze is gevuld met jouw eigen opvattingen, ervaringen en inzichten. Deze blik heb 

je gevormd door je opvoeding, je opleiding, je cultuur, je relaties etc. Als jij je bewust wordt 

van die blik, al die ‘laagjes’ er afhaalt en puur kijkt dan zie je nieuw perspectief. Als je naar 

de feitelijke situatie kijkt, zul je inzien dat alleen jij het gevoel hebt dat je collega’s beter 

zijn dan jij. En dat dit gevoel hartstikke subjectief is, dat het een algemeen gevoel is dat 

niet in verband staat met de feitelijke situatie, de feitelijke taak op dat moment. 

De non-dualistische blik helpt je wellicht bij een aantal dingen. Misschien helpt 

het je stil te staan bij de situatie, maakt het je bewust van wat je precies ziet zonder 

daar automatisch je eigen subjectieve blik op te leggen. Of misschien zorgt het voor 

erkenning van het feit dat sommigen beter zijn in bepaalde dingen. Misschien kun je 

op zoek gaan naar waar jij aanleg voor hebt en wat jij leuk vindt te doen. Misschien kun 

je er tijd instoppen om hier beter in te worden. Tijd waarin je niet bezig hoeft te zijn 

met dat anderen beter zijn dan jij… 

Dit was stap 4: Probeer er het beste van te maken.

Advies
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De publicaties van Novum Nova zijn tot stand gekomen door het 

bestuderen en onderzoeken van de oude geschriften over non-dualiteit. 

Deze zijn vervolgens geïnterpreteerd en omgezet naar praktische, 

toegankelijke en hedendaagse situaties. 

Tot zover ons inkijkexemplaar. Wil je meer weten over Non-dualiteit en verder 

gaan in jouw koers naar rust? Koop het hele e-book eenvoudig online via 

novumnova.nl




