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De belangrijkste Sleutel 
Dictatie Merlijn 

Ik heb u gezegd dat Zelfherinnering de basis is van ons spiritueel en praktisch werk in de 
Holon Village movement. Voor veel mensen is dit soms echter moeilijk te begrijpen en zoals 
gewoonlijk rent men van hot naar her, in de hoop iets te bereiken…. Mijn vraag is: Wat dan,  
als Zijn de sleutel is op het bestaan? U zegt wel eens tegen Clear Sky (Bianca M.): De meeste 
mensen doen van alles en nog wat, rennen overal achteraan, maar Zijn nergens Aanwezig…. 
 
Zijn is de sleutel, de rest is……creativiteit. Met de sleutel kunt u het slot opendraaien dat op 
de deur van uw innerlijke schatkamer zit. Deze kamer is verlicht en de schatkist die u daar 
voor u op tafel ziet staan zit vol juwelen. Die juwelen; edelstenen, goud en sierraden blinken 
en schitteren u tegemoet. Het zijn uw innerlijke gaven die u gaat zien en bewust wordt, uw 
creativiteit uw intelligentie en uw helder (ziend) waarnemen….. 
Maar u heeft licht in uw kamer nodig, anders ziet u de kist en de juwelen niet staan. Dat 
Licht, mijn vriend, is het Bewustzijn zelf dat de schatkamer doet oplichten. Dan zult u een 
kist zien met daarin de fonkelende juwelen en sierraden.  
Het Bewustzijn zelf Is. Het betekent voor u Bewust te zijn in het Hier en Nu. Dan raakt u met 
uw oergrond verbonden, met het Veld en het Kosmisch Web en zoals u al zei: de rest is 
creativiteit. Dit te zien is van het grootste belang. Als u maar doorgaat achter de dingen aan 
te hollen, dan bent u in een soort van slaap bezig. 
 
Er is geen methode, filosofie of bezigheid die u tot het Doel zal brengen, nog een godsdienst. 
Alleen het Zijn zelf en daardoor krijgt u de aansluiting op de Bron en zij zal u het Licht 
verschaffen. U hoeft niet meer zo te pochen op eigen vermogens of kracht maar het Licht zal 
u maken tot een kanaal waardoor de dingen plaatsvinden, waardoor zelfs wonderen 
mogelijk zijn. Maar u bent het niet, onthoudt dat goed! U kunt leren ontspannen en in het 
Zijn verzinken. Vanuit die bewustwording kunt u handelingen verrichten, die verbonden zijn 
met de Bron. U doet de dingen niet meer in slaap. U bent nu wakker. En de Bron zal tot u 
spreken. U zult dromen en beelden ontvangen en met grote stelligheid weten wat u moet 
doen! U wordt altijd weer gevoed als u zich verbindt met het Zijn. 
Dit is de basisoefening: Bewust Aanwezig te Zijn in het Hier en Nu. Vandaar uit doet u uw 
handelingen in het dagelijkse leven. U mag creatief zijn, filosoferen of wat ook maar, de 
handelingen vinden nu niet meer in slaap onbewust of uit gewoonte plaats. Er staat iemand 
achter, en die iemand bent u. 
 
Echte grote meesters, zoals Krishnamurti of leraren zoals Tolle hebben nimmer gezegd van: 
volg deze filosofie, die godsdienst of die workshop maar, want dan zal je er komen. De Grote 
meesters beperken zich tot het meest eenvoudige: dat is: Bewust te Zijn (en de rest is 
creativiteit). Vele vormen trekken aan ons oog voorbij in ons leven, doch er is maar één 
basis; dat is het Zijnsniveau zelf.  
Verliest u zich daarom niet in de vele dingen. Wordt een e e n v o u d i g mens, helder 
denkend. Voor zulk een mens is alles simpel en niet ingewikkeld. Vanuit die zuivere aandacht 
leert hij de dingen vanuit het hart te doen. Hij kan niet anders, want hij-is-het-zich-bewust. 
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