E-BOEK

Hoe vind ik een passend
boek over
zelfontwikkeling?
Kies de boeken, docenten en oefeningen die voor jouw specifieke pad
het beste zijn om je eindbestemming te bereiken.
Door

Richard van der Linde
V 1.3
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Introductie
‘A fool who persists in his folly will become wise’
~William Blake
De kans is groot dat je op dit boek bent gestuit omdat er iets in je leven is waar je de
balen van hebt. Je bent je werk zat, je relatie is een sleur, je voelt je uitgeput of loopt
al tijden rond met een angst die je leven beperkt. Je hebt al van alles geprobeerd om
het te veranderen. Je hebt tips gekregen van mensen om je heen, cursussen
gevolgd, boeken gelezen, maar je bent geen stap verder gekomen. Soms verdwijnt
het vanzelf, omdat je iets leuks gaat doen, maar het blijft terugkomen en inmiddels
ben je er echt helemaal klaar mee.
Vol goede moed ga je toch maar weer eens op zoek naar een oplossing. Vaak eerst
met een boek, maar zoek je bijvoorbeeld op Amazon naar zelfhulpboeken, dan krijg
je een ontmoedigende 80.000 boektitels voor je kiezen.
De één voorspelt meer geluk door het nemen van ijsbaden, de ander adviseert om
dagelijks positieve visualisaties te doen, terwijl weer een ander schrijft dat je alleen
maar in het ‘nu’ hoeft te leven. En allemaal hebben ze reviews over het hele
spectrum; niet één boek heeft alleen maar succesverhalen onder de lezers. Wie zich
inspant om weloverwogen een boek te kiezen, bekruipt al snel de gedachte: “hoe
vind ik in deze jungle in vredesnaam een boek dat bij me past?”.
Het liefst gooi je de handdoek in de ring, maar je probleem is inmiddels zo groot en
zo permanent dat je er deze keer niet meer van afkomt door wat afleiding te zoeken
met leuke ervaringen. Wat doe je als je niet meer van dat zeurende (of misschien
zelfs stekende) gevoel af komt, maar niet weet wat je er aan moet doen? Blijf je net
zo lang zoeken tot je iets vindt dat goed voelt of probeer je maar het één en ander,
misschien wel tegen beter weten in?

Eindeloos, moedeloos
Tegen dat dilemma liep ik zelf in 2016 aan. Destijds zat het me op meerdere fronten
tegelijk niet erg mee. Het project waar ik al een jaar fulltime aan werkte liep tegen
een groot politiek obstakel aan, waardoor ik op zoek moest naar iets anders. En door
verschillende ervaringen werd ik ermee geconfronteerd dat anderen ook wisten wat
ik al lang wist: dat ik niet erg eerlijk was over mijn gevoel. Zowel wanneer ik iemand
leuk vond als wanneer ik ergens eigenlijk liever voor zou bedanken. Ook op straat
merkte ik dat ik steeds meer moeite kreeg om mensen aan te kijken.
Kortom, ik voelde me vaak ongemakkelijk. Ondanks mijn aversie tegen de sfeer en
het voor mij onwetenschappelijke karakter van zelfhulp en spiritualiteit, had ik op
verschillende momenten in mijn leven al eens een poging gewaagd om van een
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meer algemeen gevoel van onvrede over mijn leven af te komen. Zo had ik onder
andere diverse management coaching sessies gehad, ooit het vak Positive
Psychology op internet gevolgd zoals het op Harvard was gedoceerd en had ik me
jaren daarvoor laten overhalen om mee te gaan naar een vierdaags seminar van
Tony Robbins.
Het bracht me allemaal wel iets, maar ik voelde geen motivatie om op die momenten
in die richtingen door te zetten. Ik was wel een jaar eerder begonnen met yoga en
deed dat trouw een aantal keer per week. Maar kort voor ik met al die tegenslagen te
maken kreeg, had ik een liesblessure opgelopen en moest ik drie weken rust nemen
van de fysiotherapeut. Dat was niet zo’n ramp, maar toen ik weer begon, had ik een
heel ander gevoel bij het hele gebeuren. Waar het voorheen voelde als een warme
deken, voelde de hele setting alsof ik in de film The Truman Show de hoofdrol had
en iedereen er als acteur aanwezig was. Ik begreep er niks van, maar na de vierde
keer wist ik in ieder geval dat yoga voor mij voorlopig klaar was. In de
kralenkettingen en wierook schuilde voor mij ook geen oplossing. Maar wat dan wel?
Mijn natuurlijke neiging is om zaken analytisch, zelfs wetenschappelijk te benaderen.
Zodoende besloot ik op zoek te gaan naar het antwoord op (ongeveer) de vraag wat
bepaalt of een mens gelukkig is, en meer specifiek hoe ik mijn gevoel beter kon uiten
en praktische zaken eigen kon maken, zoals het aankijken van vreemden op straat.
En zo begon ik te lezen, van filosofie tot psychologie, en van biologie tot religie.
Tegelijkertijd bekeek ik ook allerlei filmpjes op Youtube over praktische manieren om
bijvoorbeeld mensen aan te kunnen kijken of aan te spreken. Dit was een proces
waar ik me uiteindelijk fulltime op besloot toe te leggen en wat zo’n vijf maanden
duurde. In die maanden kwam ik op sommige dagen niet buiten, lagen tot in mijn
bed toe boeken en aantekeningen en heb ik honderden uren aan filmpjes bekeken,
sommigen misschien wel tien keer. Elke theorie of elk advies leek ergens in de keten
van het redeneren wel een element te bevatten dat neerkwam op “niet te veel/weinig
dit/dat”, zonder aan te geven hoe je kon bepalen wat voldoende was en wat niet.
Uiteindelijk werd me wel duidelijk waarom ik geen eenduidig antwoord op de vraag
kreeg hoe gelukkig te worden en hoe oplossingen te vinden voor de praktische
problemen die dat in de weg staan. Er zijn in essentie twee antwoorden, met beide
een andere onderliggende aanpak. En achter beide antwoorden schuilt een andere
visie op wat bewustzijn is. Dat lijkt dan meteen heel filosofisch en ver af van
praktisch toepasbaar inzicht, maar ik ontdekte dat ik aan de ene kant handelde alsof
mijn visie op bewustzijn datgene was dat paste bij acceptatie, terwijl als je het me
zou vragen, mijn visie datgene was dat paste bij controle.
Ik wist niet meteen wat ik daarmee moest doen, maar ik besefte me wel dat daar iets
geks gaande was en dat het me misschien wel weerhield van het vinden van een
aanpak die goed voelt. Want linksom of rechtsom zou elke optie die ik zou
overwegen niet aansluiten bij mij. De ene keer omdat het niet past bij hoe ik wil
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handelen en de andere keer omdat het niet past bij hoe ik (onbewust) tegen de aard
van bewustzijn aankeek.
Dit e-boek helpt je op weg om jezelf iets beter te leren kennen en zodoende betere
keuzes te maken voor de boeken die je leest om de kwaliteit van je leven te
verhogen. Of dat nou is door problemen op te lossen of door jezelf nieuwe
uitdagingen te geven. Het is het eerste hoofdstuk van het Handboek voor Doe-HetZelfontwikkeling dat nog in ontwikkeling is. Het is het eerste hoofdstuk omdat ik het
beschouw als de meest fundamentele stap – één die toch vaak (uit onwetendheid)
wordt overgeslagen.
Veel leesplezier!
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Twee visies op bewustzijn
Ik zal nu de twee visies met je delen. Daarbij geef ik alvast mee dat de eerste je
emotioneel gezien meer zal aanspreken, omdat de tweede niet goed te bevatten is.
Het bijzondere is echter dat als je deze twee visies in ieder geval kent, je ook zult
herkennen dat sommige populaire boeken ze als vertrekpunt hebben. In Stap 2 krijg
je er een hele lijst van (nu niet gaan spieken), maar in de toelichting hieronder staan
er ook al een paar vermeld. Nadat je met de twee visies hebt kennisgemaakt, krijg je
een aantal stellingen voorgelegd om te beantwoorden, zodat je voor jezelf kunt
onderzoeken in welke mate je voorkeuren in de praktijk passen bij je visie op wat
bewustzijn is. Je kunt aan de hand daarvan een belangrijke keuze maken: is het de
moeite waard om beide visies evengoed te kennen? Want het stomme is dat je één
van die visies niet écht kunt begrijpen, maar alleen kunt kennen door het te ervaren.
Door die te ervaren, kan je werkelijk zeggen welke van de twee oriëntaties, controle
of acceptatie, het meest bij je past. Alleen is het niet heel makkelijk om die visie te
ervaren, dus als je zowel in je opvattingen als in de praktijk weinig sporen toont van
geloof daarin, dan kan je jezelf een hoop moeite besparen en je helemaal gaan
toeleggen op boeken die helpen bij het verkrijgen van meer controle. En met minder
twijfel, waardoor je meer resultaat uit je inspanning zult halen. Daarmee is er meteen
een mooie brug naar de eerste visie.

Visie 1 – de gebruikelijke visie op de ‘ik-ervaring’
De visie op de aard van bewustzijn die logischerwijs leidt tot een aanpak om meer
controle te verkrijgen, is dat we autonome individuen zijn. Los van of er sprake is van
een ziel in een lichaam, of dat het één geheel is, gaat het er om of je voor jouw
gevoel een persoon bent die controle heeft en kan verkrijgen (of verliezen) in een
wereld met andere individuen. In de praktijk zal (vrijwel) iedereen een stem in zijn
hoofd hebben die hij of zij beschouwt als “ik”. Zodra je besluit om je hand op te tillen,
gaat je hand omhoog. Je kunt dat zelfs bewijzen door het nu te doen.
Dat maakt het lastig om je voor te stellen dat er ook nog een andere manier is om
het te zien. Toch bestaat die, en is die het uitgangspunt van meer schrijvers dan je
misschien zou verwachten. Maar dat neemt niet weg dat er voor beide visies geen
onomstotelijk bewijs van juistheid is. In het wereldbeeld van mensen die zich meer
aangetrokken voelen tot de volgende visie, kan dat bewijs er ook nooit komen.

==> De Gebruikelijke Visie maakt controle-georiënteerde benadering een
logische keuze.
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Visie 2 – de ongebruikelijke visie op de ‘ik-ervaring’
De visie op de aard van bewustzijn die logischerwijs leidt tot een aanpak om tot
volledige acceptatie te komen, is dat bewustzijn – het ‘ik’ – een illusie is. Het brein
bedenkt uit zichzelf een denker en wijst alle volgende gedachtes toe aan die
bedachte denker. Het is een concept – iets wat handig kan zijn in de praktijk, maar in
absolute zin niet echt bestaat, zoals er bijvoorbeeld ook niet werkelijke golven
bestaan, maar een oceaan wel in golvende vorm bestaat. In het geval van een ‘ik’
zou elke poging om controle te verkrijgen een versterking van deze illusie zijn, omdat
het de illusie bevestigt dat er ‘iemand’ bestaat die de controle kan verkrijgen, terwijl
men met deze visie het ‘ik’ als een concept beschouwt. Een concept dat door het
brein is gemaakt, zoals ieder concept dat is.
Daardoor is de hier beschreven koers van acceptatie exact tegenovergesteld aan die
van controle verkrijgen met De Gebruikelijke Visie. De bewegingsrichting van
zelfontwikkeling met De Ongebruikelijke Visie is het steeds meer handelen vanuit
een “flow”, waarbij er niet de ervaring meer is alsof de handelingen worden gekozen,
maar dat er een uit zichzelf ontstane overgave is aan wat er vanzelf gebeurt. Een
realisatie dat het zo is, die ook zo ervaren wordt in de praktijk.
De ervaring is zoals wanneer we dansen zonder er nog bij na te denken. Wie maakt
er dan de bewegingen? Iemand met De Ongebruikelijke Visie, wat ook wel een nonduale visie wordt genoemd, zal zeggen “niets of niemand, en daarmee alles en
iedereen”. Die ervaring ontstaat zodra de stem in het hoofd, de denker, niet meer
wordt gezien als wie je bent. De identificatie daarmee is dan doorbroken. Er is
niemand die controle heeft, maar er is na het doorbreken van de identificatie met
gedachtes ook geen impuls meer vanuit emoties op gedrag.

==> De Ongebruikelijke Visie maakt acceptatie-georiënteerde benadering
een logische keuze.
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De blinde vlek
De Ongebruikelijke Visie strookt echter niet met onze huidige beleving. Vandaar dat
deze ongebruikelijk is. Alleen al het feit dat je dit nu leest voelt immers al als een
bevestiging dat je bestaat. Daarom gaf ik eerder al aan dat er een emotionele
voorkeur zal zitten bij De Gebruikelijke Visie en dat De Ongebruikelijke Visie alleen
valt te kennen door het te ervaren. Je zult er een moment voor moeten meemaken
waarop er even geen identificatie met gedachten is, terwijl je wel het leven even
waarneemt. Dat is niet iets wat je met een beetje inspanning kan doen, want het
vergt juist het tegenovergestelde: stoppen met wat je onbewust doet (wat vanuit een
ander gezichtspunt bezien juist een grote inspanning kan lijken). Het hoeft ook geen
maanden te kosten, zoals bij mij het geval was, maar het blijft wel een inspanning.
En het is spannend, want het kan aanvoelen alsof je voor even ophoudt te bestaan.1
Het zal je misschien verbazen, maar dit is de visie van waaruit bijvoorbeeld populaire
schrijvers als Eckhart Tolle en Sam Harris schrijven.

Wel of niet investeren?
Om voor jou na te gaan of het de moeite waard is om met één van de acceptatiegeoriënteerde boeken aan de slag te gaan teneinde een keer het doorbreken van
die identificatie te ervaren, volgen nu een paar stellingen waarmee je voor jezelf kunt
toetsen in hoeverre je er in de praktijk blijk van geeft dat je (misschien onbewust)
aantrekking voelt tot de non-duale visie. Als dat het geval is, dan kan je je er aan
committeren om dat in eerste instantie één keer te ervaren. Mocht dat dan bevallen,
dan kan je dat pad vervolgen. En mocht blijken dat het je niet aanspreekt, dan kan je
met meer overtuiging kiezen voor controle-georiënteerde boeken dan dat je dat nu
waarschijnlijk zou lukken.
Lees de volgende stellingen rustig door, schrijf jouw mening er over op en bekijk na
het beantwoorden van alle stellingen hoe jouw antwoorden zich verhouden tot de
standpunten die passen bij De Gebruikelijke Visie en De Ongebruikelijke Visie. Na
alle stellingen op die manier te hebben behandeld, is de opdracht om je gevoel te
peilen over het volgende: voel ik wél of niet voldoende aansluiting met De
Ongebruikelijke Visie – en dus nieuwsgierigheid – om de uitdaging aan te gaan om
de identificatie een keer te doorbreken? Zo ja, dan kan je op zoek gaan naar een
acceptatie-georiënteerd boek. Zo niet, dan weet je dat je met volle overgave een
controle-georiënteerd boek kunt uitzoeken. En je weet hoe dan ook met welk doel
dat je het boek gaat lezen, waardoor je de effectiviteit van je inspanning verhoogt.

1

Sommige geestverruimende middelen hebben ook zo’n effect, maar ik heb het hier over een ervaring in
nuchtere ‘bewuste’ toestand.
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8 Stellingen om jezelf mee te testen
Stelling 1: op de duikplank
Stel je bent een dag in een zwempark. Je zit lekker in de zon bij een groot
bad met een tien meter hoge duikplank. Iedere vijf minuten zie je iemand de
vele trappen nemen en eenmaal boven gebeurt iedere keer hetzelfde: twijfel
slaat toe. Van jonge tienermeisjes tot oma’s tot zelfs stoere jongemannen,
allemaal hebben ze even nodig om te wennen aan het idee dat ze gaan
springen. De helft geeft het na een paar minuten op en loopt naar beneden.
Tot je verbazing (en ieders plezier) ook enkele gespierde mannen met
tatoeages, waarvan je niet zou verwachten dat er iets is dat ze niet durven.
Zeker niet iets wat sommige oma’s van 70 wel blijken te durven.2 Terwijl je zit
te kijken hoe een meisje van een jaar of 13 springt en met een grote glimlach
boven komt – die glimlach hebben ze tot nu toe allemaal – probeer je je voor
te stellen hoe dat moet zijn. Je voelt bij de gedachte een enthousiasme
opkomen, maar tegelijkertijd beginnen je handen te zweten als je er al aan
denkt. Maar het enthousiasme neemt toe en later in de middag, als er bijna
niemand meer kijkt, besluit je om naar boven te lopen en het een kans te
geven. Eenmaal daar slaat de schrik toe.
De stelling: ik word er altijd het meest gelukkig van als ik toch spring.
Stelling 2: de lekkere verleiding
Je volgt al enkele weken een dieet omdat je steeds vaker buikpijn begon te
krijgen en daardoor ook minder kon sporten en je kleren wel erg strak
begonnen te zitten. Het was even wennen, maar je voelt je al een stuk beter
en je gewicht is al aardig op weg naar wat als gezond wordt gezien voor je
lengte en je leeftijd. Op je werk is net een grote deal gesloten met een klant.
Je hebt er maanden hard aan gewerkt en voelt dat de boog eindelijk even kan
ontspannen. Als verassing wordt er champagne gehaald en worden je
lievelingshapjes geserveerd. Je voelt dat je eigenlijk even een dag de
remmen los wilt gooien, maar aan de andere kant weet je ook uit ervaring dat
je je daardoor het hele weekend schuldig gaat voelen of dat je mogelijk weer
buikpijn krijgt en dat je na één keer zondigen de neiging hebt om je hele dieet
overboord te gooien, waardoor je weer terug bij af bent.
De stelling: het is altijd beter om je strikt te houden aan je voorgenomen dieet.

2

Is je wat visueler bent ingesteld, zoek dan eens op Youtube op “ten meter tower”. Je vindt dan een korte
documentaire waarin al deze dingen daadwerkelijk plaatsvinden.
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Stelling 3: het Libet experiment
Neurowetenschapper Benjamin Libet kwam als eerste met een experiment
waarbij deelnemers simpele opdrachten moesten uitvoeren, zoals op een
moment naar keuze op een knop drukken. Het bijzondere aan de uitkomst
van zijn experimenten was dat hij, door het meten van hersenactiviteit, 200 tot
500 milliseconden eerder dan de deelnemer wist wanneer deze op de knop
ging drukken. De keuze voor het drukken leek daarom onbewust gemaakt,
waardoor er tot de dag van vandaag veel discussie over is of we dan wel
kunnen spreken van vrije wil. Mede doordat na de handeling juist activiteit
wordt gemeten in het deel van onze hersenen dat wordt gezien als de plek
waar we van een ervaring een consistent verhaal maken. Natuurlijk zijn er ook
wetenschappers die vraagtekens zetten bij de juistheid van de interpretatie
dat we zelf niet de keuzes maken. Toch lijkt de consensus hier dat we
inderdaad niet zelf kiezen, ook al veronderstelt het dat bewustzijn een illusie
is.
De stelling: zelfs als ik mezelf als écht-bestaand ervaar, is het rationeel om de
wetenschappelijke consensus te volgen en te onderzoeken of mijn ervaring
daarmee in lijn kan worden gebracht.

Stelling 4 t/m 10
De ervaring leert dat je met te veel instrumenten, te weinig tijd besteed aan ieder
afzonderlijk om er iets waardevols uit te halen. Om die reden geef ik hier van Stelling
4 t/m 10 alleen de titel. Ze zijn gratis te ontvangen door je e-mailadres achter te laten
op http://www.richardvanderlinde.com/e-boek. De stellingen die dan kunt verwachten
zijn:
Stelling 4: Het rubberen hand experiment
Stelling 5: Psychologie, de ziel en mindfulness
Stelling 6: De wet van de aantrekking
Stelling 7: Occam’s scheermes
Stelling 8: Het begin van het einde
Stelling 9: Matr, matter, measure en maya
Stelling 10: De wolkloze wolken van Krishnamurti
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Jouw visie
Bekijk nu achterin het boekje welk antwoord bij iedere stelling past bij welke van de
twee visies op de aard van bewustzijn. Doe dat ook met de Stellingen die je ontvangt
per mail.
Van nature zal iedereen raakvlakken hebben met de antwoorden die passen bij De
Gebruikelijke Visie, omdat wij mensen ons identificeren met de stem in ons hoofd.
Zoals de Franse filosoof Descartes het ooit verwoordde: “ik denk, dus ik ben”. Toch
zullen sommigen ook raakvlakken zien met de antwoorden die passen bij De
Ongebruikelijke Visie. Als dat het geval is, zal je je zeer waarschijnlijk evengoed
identificeren met je gedachtes, maar onbewust zit er blijkbaar toch enige neiging om
te handelen alsof De Ongebruikelijke Visie waar is. Daarover gaat de laatste
opdracht van dit boekje.
Ga voor jezelf eerlijk na of je – nu je je onbewuste neigingen iets beter kent – het
gevoel hebt dat het de moeite waard is om de identificatie met je gedachtes een keer
te doorbreken. Dat is namelijk waar zelfontwikkeling primair om draait voor de
schrijvers die hun boeken met De Ongebruikelijke Visie als vertrekpunt hebben
geschreven. Volgens hen komen alle problemen voort uit de identificatie en liggen
alle oplossingen in het doorbreken daarvan. Het is de sleutel tot acceptatie en dat is
alleen niet iets wat je kunt afdwingen. Je kunt wel je weerstand ergens tegen staken,
maar ‘acceptatie’ is een totaal verlies aan behoefte aan (en geloof in) controle,
omdat je geloof in het ‘ik’ dat controle kan hebben verdwijnt. In eerste instantie zal
dat maar heel kort zijn en zal het nog een hele tijd inspanning vergen om het steeds
opnieuw te ervaren, maar de initiële ervaring geeft je wel de mogelijkheid om je
koers te bepalen: richting meer controle of richting minder controle c.q. acceptatie.
Sta er even bij stil en wees eerlijk. Vooral mensen met een meer spirituele
achtergrond zijn nog weleens geneigd om het inzicht van De Ongebruikelijke Visie
na te streven, terwijl ze zich eigenlijk vooral aangetrokken voelen tot het worden van
een sterk autonoom individu – een ziel die veel invloed heeft op het verloop van zijn
of haar leven. Dat is op basis van de ervaring van het leven erg logisch, maar
mogelijk dat je toch twijfel voelt of het wel klopt, of dat het misschien toch een blinde
vlek is die er voor zorgt dat een ik-illusie écht voelt. Welke van de twee het ook is, je
hebt er het meeste baat bij als je op deze tweesprong eerlijk tegen jezelf bent. En je
kunt je richting later altijd herzien, mocht je een nieuwe ervaring opdoen die je
overtuigingen verandert. Maak je keuze en laat je daarna mogelijk verassen door
welke boeken er wel en niet bij je huidige visie blijken te passen. Je vindt hieronder
een lijst.
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Boekenlijst (op alfabetische volgorde)
Controle-georiënteerde boeken

Acceptatie-georiënteerde boeken

Brad Blanton
Radical Honesty

Adyashanti
Falling into Grace

David Carbonell
The Worry Trick

Alan Watts
The Wisdom of Insecurity

Eric Berne
Transactionele analyse

Bryan Hubbard
Het Verleden Verlichten

Farrah Storr
The Discomfort Zone

Byron Katie
The Work (the 4 steps)

Joe Dispenza
Evolve your Brain

Eckhart Tolle
De Kracht van het Nu

Leil Lowndes
How to Talk to Anyone

Greg Goode
The Direct Path

Mark Manson
The Subtle Art of not Giving a Fuck

Jan Geurtz
Verslaafd aan Liefde

Napoleon Hill
Think and Grow Rich

Jed McKenna
Spirituele Verlichting, vergeet het maar

Richard Bantler
NLP (“Get the Life you want”)

Krishnamurti
Jij bent de Wereld

Richard O'Conner
Rewire: Change your brain

Marianne Williamson
Een Cursus in Wonderen

Rhonda Byrne
The Secret

Michael Brown
The Presence Process

Steven Covey
7 Habits of Highly Successful people

Oliver Burkeman
Tegengif

Steven Schuster
Clear Your Mind

Osho
Tantra: The Supreme Understanding

Tim Ferris
De 4-urige Werkweek

Paul Smit
Verlichting voor Luie Mensen

Tony Robbins
Awaken the Giant Within

Ram Dass
Be Here Now

Wim Hof
Becoming The Iceman

Rupert Spira
Being Aware of Being Aware

Yuval Harari
21 Lessen voor de 21e Eeuw

Sam Harris
Waking Up
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Tot slot
Als je een boek hebt geselecteerd dat past bij je, kan er eigenlijk niks meer fout
gaan. Als je visie op bewustzijn en alle overtuigingen over de manier waarop je je
doelen bereikt die daar uit voortkomen kloppen, dan zal alles volgens verwachting
verlopen. Loopt het toch anders, dan heb je in ieder geval volledig naar je eigen
overtuigingen gehandeld – je bent authentiek geweest – en je weet dan dat je in
zekere mate wat overtuigingen zal moeten herzien, omdat ze niet blijken te kloppen.
Die stap was dan sowieso een onvermijdelijke geweest op jouw pad, dus jouw
inspanning wordt dan toch beloond door bij je volgende keuze voor een boek met
minder onware overtuigingen het proces in te gaan. En hoe beter je overtuigingen
aansluiten op de werkelijkheid, des te beter je keuzes.
Net als ieder ander, heb ik ook mijn set overtuigingen. Die overtuigingen brengen
met zich mee dat ik oprecht geloof dat iedereen er het meest bij gebaat is als zijn of
haar keuzes zo min mogelijk worden beïnvloed door de mening van anderen. Echter
wil ik op dit punt wel delen dat toen ik zelf op De Ongebruikelijke Visie stuitte, ik een
sterke drang voelde om het doorbreken van de identificatie met gedachten een keer
te ervaren. Dat is ook gebeurd en die ervaring heeft mij ook op het pad van
acceptatie gehouden (al hoeft dat niet altijd zo te zijn). Beschouw het geenszins als
waarheid of advies; het zegt alleen dat deze richting momenteel bij mij past.
Ik heb geschreven met de intentie om zo veel mogelijk mensen te helpen voldoening
te halen uit het zelfstandig werken aan hun zelfontwikkeling, maar het is een utopie
om te denken dat dit dan ook voor iedereen op ieder deel van de reis alle vragen
beantwoordt. Daarom bied ik ook nog steeds de vormen van ondersteuning aan die
me ooit hebben geïnspireerd om dit boekje te schrijven. Als je daar meer over wilt
weten, dan kan je terecht op www.richardvanderlinde.com.
Ik wens je veel succes en vooral veel plezier.
Hartelijke groet,
Richard van der Linde

12

| Hoe vind ik een passend boek over zelfontwikkeling?

www.richardvanderlinde.com

‘Roads were made for journeys, not destinations.’
~Confucius
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Bijlage: Antwoorden op stellingen 1 t/m 3
Per stelling zijn soms meerdere antwoorden mogelijk die passen bij De Gebruikelijke
Visie of De Ongebruikelijke Visie. De keuze voor ‘ja’ of ‘nee’ bepaalt vaak ongeacht
de toelichting al categorisch of het bij De Gebruikelijke Visie of De Ongebruikelijke
Visie hoort. Waar dat niet zo is, is de toelichting iets specifieker, zodat je altijd kunt
vaststellen in hoeverre jouw keuze bij De Gebruikelijke Visie of De Ongebruikelijke
Visie hoort.
Stelling 1: op de duikplank
• Eens – dat is altijd de beste optie, ook al is het spannend [De Gebruikelijke
Visie]
• Oneens – als ik weerstand voel, dan is dat een teken dat ik iets niet moet
doen [De Gebruikelijke Visie]
• Oneens – dat kan ik pas bepalen als de emotie (angst) is gezakt. Het gevoel
dat dan overblijft, is mijn intuïtie en die bepaalt of ik gelukkig word van
springen, zelfs al vind ik het spannend. [De Ongebruikelijke Visie]
Stelling 2: de lekkere verleiding
• Eens – het is altijd het beste om je te houden aan je voornemen [De
Gebruikelijke Visie]
• Oneens – soms is het okay om jezelf meer ruimte te geven, bijvoorbeeld om
jezelf te belonen en motiveren [De Gebruikelijke Visie]
• Oneens – het hangt er (net als bij Stelling 1) van af welk gevoel er over blijft
na de initiële impuls om iets te eten en drinken dat buiten je dieet valt [De
Ongebruikelijke Visie]
Stelling 3: het Libet experiment
• Eens – dit experiment is het bewijs dat er niet werkelijk een ‘ik’ is [De
Gebruikelijke Visie]
• Oneens – mijn ervaring zegt meer dan de wetenschappelijke consensus [De
Gebruikelijke Visie]
• Oneens – het maakt de verklaring van een mens-als-ziel misschien minder
waarschijnlijk, maar het is geen bewijs voor een andere verklaring [De
Ongebruikelijke Visie]
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