
Eenzijdigheid op de fiets 

Op de fiets komen de spirituweetjes, mooi hé, die woordspeling. Spirituele weetjes worden 

spirituweetjes (of spiritueetjes). Mijn spiritualiteit stamt af van de URK (uitgesproken Rooms-

katholieke kerk), maar is al 16 jaar geëvolueerd tot de antroposofie. Andere spiritualiteiten ken ik van 

zien, van naam of van eens beleefd te hebben: reiki, yoga, 7 ritmes, biodanza,mindfulness, … 

Alle spiritualiteiten zeggen hetzelfde. Alle religies ook. Er is een fysieke wereld en een niet-zichtbare 

wereld en die beiden zijn de moeite waard om te onderzoeken (dat zeg ik erbij). 

Dus op de fiets komen de spirituweetjes en daar ga ik mee aan de slag. Vandaag kwam ‘kunstzinnig 

lesgeven is het tegenovergestelde van eenzijdig lesgeven’. Ja, dat is een spirituweetje, lees maar 

verder… 

En daar ga ik mee aan de slag. Maar ja, niet ik, maar mijn denken doet dat en dan ben je ver van huis. 

Thuis is niet waar je gedachten zijn (liever nog waar mijn Stella staat –voor de Vlamingen). Je kan met 

je gedachten immers alle kanten op. Dat heet dan fantaseren en doe je dat bewust, heel goed, maar 

doe je dat onbewust… 

Oei, antroposofie komt nu wel dichtbij, want antroposofen doen alles bewust. Ze kunnen hun 

denken vastzetten, ze denken alles door of voor of na. Aha, daarom gaan antroposofen zweven, in 

hun hoofd.  Ik spreek voor mezelf hoor. Eenzijdig! 

Maar als je bewust iets doet, kan je ook bewust iets anders doen. En niet-bewust iets doen –je kan 

het niet veranderen- is eenzijdig! 

En zo komt een tipje van het bewustzijnsvraagstuk bloot te liggen. 

Een tipje, neen, de sluier… 

Oei, ofwel woordspelingen ofwel serieus, niet alle twee tegelijk of juist wel … veelzijdigheid. 

Esoterische veelzijdigheid is chaos. Extreme kunstzinnige veelzijdigheid is absurdisme. 

Yes, stof genoeg, maar niet tot nadenken. 
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