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Met grote liefde draag ik dit boekje op aan mijn innerlijke gids De Oude Cheng.
In de nachtelijke stilte en de intimiteit van de bossen 

gaf hij mij een inwijding in ‘De Weg van het Stille Midden’, 
een eigentijds spiritueel pad dat geïnspireerd is op TAO. 

TAO

Omdat TAO als geestelijk fenomeen voorbij het denken ligt, 
kan het niet verstandelijk worden begrepen. 

Toch wordt TAO wel beschreven als ‘De Natuurlijke Orde der dingen’
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Opmerking vooraf:

Neem de Meditatieve Teksten niet meteen aan voor Waar,    
maar verwerp ze ook niet direct.
Probeer ze niet slechts met het denken te begrijpen, 
maar open je geest en je hart en laat de woorden in alle rust op je inwerken. 
Laat de diepere betekenis zo zijn weg vinden naar je hart.

Want bedenk: Iets is pas Waar als je hart het als Waarheid herkent.
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In deze inleiding laat ik je kennismaken met

De Weg van het Stille Midden

Dit is een open spiritueel pad voor de westerse mens van 

deze tijd. Een pad dat je, via je Hart als jouw ‘Stille Midden’, 

de weg wijst naar de Oorspronkelijke Natuurlijkheid 

van je Zelf en van het Bestaan. 

In dit mysterieuze ervaringsgebied, het ‘Stille Midden’ in ons Hart, 

waarin ‘Nirvana’ kan worden ervaren, wacht ons het inzicht in de 

Hoogste Waarheid, maar ook Heldere Bewustheid en Duurzaam Geluk. 

En deze ervaring wordt in het Oosten ‘Sat-Chit-Ananda’ genoemd. 

Het pad is nauw verwant aan de oude Chinese natuurfi losofi e, 

het Taoïsme. Maar het bevat ook veel elementen uit andere 

oude en meer eigentijdse wijsheidstradities 

en uit de nieuwe wetenschappen, zoals de kwantumfysica en 

de noëtische wetenschap die zich richt op bewustzijn.

De Oude Cheng 
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Het Grote Levensspel

Je zou kunnen zeggen dat we allemaal op deze wereld zijn gekomen 
om het ‘Grote Levensspel’ te spelen, een spel waarvan niemand 
de spelregels kent. Ook werd ons nooit verteld dat het spel 
gespeeld wordt op verschillende ‘levels’ en verder is het onduidelijk gebleven 
waar het spel uiteindelijk toe leidt, dus wat er mee gewonnen kan worden. 

En omdat we toch houvast willen hebben in het leven, heeft ieder van ons 
zijn eigen spelregels en zijn eigen levensdoel bedacht. 
Geen wonder dat het spelen van dit ‘Grote Levensspel’ ons zo vaak 
frustraties, angsten en verdriet bezorgt, want zonder het te weten en te willen, 
‘zondigen’ we de hele dag tegen de ‘geheime’ regels van het spel.

Tijdens het bewandelen van De Weg van het Stille Midden, zullen jou stap voor stap 
de 3 levels van het ‘Grote Levensspel’, met elk zijn eigen spelregels, worden geopenbaard. 
Ook zal je duidelijk worden wat de zin van het spel is, dus wat er mee te winnen valt. 

Door deze diepe inzichten, wordt het voor jou als speler mogelijk, 
om het spel voortaan zonder enige stress en met groot plezier te spelen,  
en te klimmen naar hogere levels om uiteindelijke de overwinning te behalen.
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In de voetsporen van....

Tijdens het bewandelen van 

De Weg van het Stille Midden

zul je in de voetsporen treden van:

Lau Tse (Taoïsme)
Jezus (Christendom)
de Boeddha (Boeddhisme)
Shankara (Advaita)
Ynayat Khan (Soefisme)
Padmasambhava (Dzogchen)
The Pale One (Cherokee indianen)
en ook meer eigentijdse leraren 
uit verschillende wijsheidstradities.

Non-Dualiteit ofwel Niet-Tweeheid,
is steeds de verbindende schakel



Wat kan dit open spirituele pad jou brengen?

Door devotie, door een diep inzicht in de Goddelijke Natuurlijkheid 
van het Bestaan en door her-kenning van je eigen Ware Natuur, 
zal op spontane wijze in je Hart de Innerlijke Kracht ‘TE’ worden 
wakker geroepen. 

Deze kracht van je ziel zal je leiden naar Zelf-Bevrijding, 
tijdloze Wijsheid en duurzaam Geluk.

En voorts zal vanuit je Hart als jouw ‘Stille Midden’, 
het zielsverlangen groeien om de Natuurlijke 
Ontwikkeling en de Dynamische Harmonie van 
Alle Leven te gaan dienen.

Graag wil ik op dit pad je gids zijn en je 
uitnodigen om innerlijk onderzoek te doen, 
en om je Hart af te stemmen op TAO, 
als ‘De Verborgen Natuurlijke Orde der Dingen’.
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De Vajra als symbool

In de traditie van het tantrisch boeddhisme staat de vajra symbool 
voor de Natuurlijke Aard van de werkelijkheid die fundamenteel één is,
of misschien nog beter gezien kan worden als een drie-eenheid.
De vajra vernietigt alle soorten onwetendheid die voortkomen uit dualiteit,  
maar is zelf door zijn neutrale midden onvernietigbaar.

De Vajra is het symbool van

De Weg van het Stille Midden

Vajra staat dus voor de Allehoogste Heelheid in het Universum,
de Heilige Drie-Eenheid, die alle Tweeheid, 
zowel Zijn als Niet-Zijn,
zowel Dualiteit als Non-Dualiteit, 
zowel Subject als Object, 
zowel Verleden als Toekomst, 
in haar ‘Stille Midden’ ver-enigt.
Deze Heilige Drie-Eenheid zit verborgen in
Alle Natuurlijkheid die ons omringt, 
in zowel het onmetelijk grote als in het uiterst kleine,
maar is ook de basis van ons eigen menselijk wezen.



De Thema’s van de 7 Meditatieve Teksten: 

Doorzien van Het Misverstand van ‘het Lagere’ (zuiver je Karma)
1e tekst: Het Bestaan is niet wat je Denkt dat het is
2e tekst: Ook Jij bent niet wie je Denkt dat je bent

Verkennen van De Waarheid van ‘het Hogere’ (verken de Darma of TAO)
3e tekst: Spirituele Groei: van Ego-zelf naar Ziele-Zelf
4e tekst: Doorgrond de Verborgen Natuurlijke Orde der Dingen
5e tekst: Geef je over aan het Natuurlijke Ritme en je bent vrij

Bevrijdt Leven vanuit je Hart als jouw ‘Stille Midden’ (leef de Darma of TAO)
6e tekst: Open je Heldere Geest voor de Universele Wijsheid
7e tekst: Open je Liefdevolle Hart voor Heilzaam Handelen
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Met de 7 Meditatieve Teksten die nu volgen, wil ik je inwijden in 
‘De Weg van het Stille Midden’. In deze teksten worden diepe geheimen 
geopenbaard over de Natuurlijke Aard van het Bestaan en over jouw eigen 
Ware Natuur.

De 7 Meditatieve Teksten zijn verwoord door Jan Verhaar. 
Gedurende een groot aantal jaren is hij door mij ingewijd in De Weg. 
Samen zijn wij beschikbaar om jouw gids te zijn gedurende de ontdekkingstocht 
langs ‘De Weg van het Stille Midden’. 

Tijdens de bijeenkomsten van CHETANA, Praktijk voor Praktische Spiritualiteit 
te Hoorn, kun je een glimp opvangen van de Oorspronkelijke Natuurlijkheid 
van Alles. Ook zul jij je eerste ervaringen opdoen met de Echte Vrijheid en 
de Ware Vrede, die in die Oorspronkelijke Natuurlijkheid heerst. 
Dit klinkt allemaal misschien nog erg vaag, maar geloof me, alles zal je duidelijk 
worden en er zal een nieuwe wereld voor je open gaan.

Probeer deze Meditatieve Teksten niet te begrijpen met je hoofd. 
Lees en herlees ze in stilte, met een open Geest en een liefdevol Hart. 
Laat je niet afschrikken door de diepzinnigheid van de teksten, 
die soms ook wat cryptisch zijn. De essentie zal op een natuurlijke wijze 
zijn weg vinden naar je Hart en je innerlijk verlichten.

Als ik hierna ‘de wijze’ aanduid met ‘zij’, dan kan daar natuurlijk ook ‘hij’ 
worden gelezen.

De Oude Cheng

Deel 2

Inwijding in 

De Weg van het Stille Midden
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1
Leerling: 

Vertel me de Hoogste Waarheid over het Bestaan.

De Oude Cheng:

Als Zoekster van De Waarheid, heeft de wijze ontdekt, dat ‘onder’ de ons zo vertrouwde wereld 

van Tijd en Ruimte en van de zichtbare losse dingen, een andere wereld schuilgaat. 

Deze verborgen wereld ligt voorbij Tijd en Ruimte en voorbij woorden, en wordt wel de ‘Wereld 

van het Zijn’ genoemd. Deze mystieke wereld heeft een hoger ‘waarheidsgehalte’, omdat daarin 

alles precies is ‘zoals het Is’. Daarom kan deze verborgen wereld slechts worden gevonden, 

wanneer je je afstemt op dit Eeuwige Moment, hier....nu. 

In deze uiterst Natuurlijke Wereld, die één en eeuwig is, heeft nog niets een naam of betekenis 

gekregen. Daardoor kan dit Oorspronkelijke Bestaan niet door het denken worden begrepen, 

maar slechts door direct ervaren worden gekend. Alles is hier in zijn schijnbare onvolmaaktheid 

‘precies zoals het Hier en Nu moet zijn’. Die mysterieuze Absolute Wereld van de Eenheid en 

de vertrouwde Relatieve Wereld van de Tweeheid, zijn gelijktijdig in elke situatie aanwezig. 

Het hangt echter van de afstemming van jouw Bewustzijn af, welke wereld jij als jouw thuis zult 

ervaren. Voor de nog niet ontwaakte mens is het moeilijk om te bevatten, dat hij de Wereld 

van de Tweeheid waarin hij leeft en waarin hij zich zo vaak beperkt, onvrij, afgescheiden en 

eenzaam voelt, als fundamenteel Eén en Ondeelbaar kan ervaren. En dat hij daarin vrij kan zijn, 

vrij van menselijk lijden en sterven, en kan baden in echt geluk.

Het Bestaan is niet wat je Denkt dat het is
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2
Leerling: 

Maar wat is dan mijn meest Ware Natuur?

De Oude Cheng:

De wijze heeft, nadat ze de schijngestalte heeft doorzien van de persoon die ze altijd 

meende te zijn, nu ook haar Natuurlijke Zelf of Ziele-Zelf ontdekt. Als zoekster naar 

de Waarheid, heeft ze zichzelf gevonden, ‘precies zoals ze Is’, dus haar Ware Natuur als 

onbegrensd ‘Bewust-Zijn’, geheel ontdaan van naam, rol, eigenschap, status, persoonlijk 

belang of schaamte. Ze heeft ingezien dat dit alles slechts projecties waren van haar eigen 

geconditioneerde geest. Deze ontwaakte mens, die haar ‘Natuurlijke Staat van Zijn’ hervonden 

heeft, laat deze toestand van vrijheid en geluk niet meer verstoren. Al te lang leefde ze in 

haar zelfgemaakte kooi. Ze leeft nu vanuit haar Hart, haar bewustzijnscentrum als haar 

‘Stille Midden’ en is in vrede met de Ware Natuurlijkheid van haar wezen. Niets hoeft nog te 

worden toegedekt of uitvergroot en ook haar streven naar volmaaktheid loste op. Ze is voorbij 

aan sympathie en antipathie en elk taboe is haar vreemd. Alles wat het leven brengt, 

wordt door haar omarmt, als behorende tot het Natuurlijke Bestaan, dat eenvoudigweg 

‘is wat het Is’. In harmonie met de immer evenwichtzoekende beweging van het leven, 

geeft ze nu in blijdschap en vol overgave, slechts expressie aan het verlangen van haar Ziel.

In stilte stuurt ze ook jou een liefdevolle uitnodiging, om al de denkbeelden los te laten 

over wie jij zelf meent te zijn. Pas dan kan je Ware Natuur zich tonen en zul je de 

innerlijke vrede en vreugde ervaren van de mens die toelaat om ‘te Zijn wie hij Echt Is’.

Ook Jij bent niet wie jij Denkt dat je bent
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Leerling: 

Wat is de eerste stap op het Spirituele Pad?

De Oude Cheng:

De wijze heeft alle stadia van ‘De Weg van het Stille Midden’ bewandeld en is volledig ontwaakt. 

Haar spirituele pad ving destijds aan toen zij een vaag besef kreeg van een Waarheid voorbij het 

dagelijkse leven. Dat was haar ‘eerste ontwaken’. In haar ontvlamde een diep verlangen om haar 

eigen Ware Natuur en de Ware Natuurlijkheid van het Bestaan te leren kennen. Ze besefte dat de 

Hoogste Waarheid zich pas zou openbaren, als zij alles kon loslaten en zich als een Oordeelloze 

Getuige kon openstellen voor elke levenssituatie. Maar haar innerlijk was nog onvoldoende gerijpt. 

Haar waarnemen was vertroebeld door allerlei negatieve emotionele energieën, gehechtheden en 

mentale conditioneringen. Ze had deze drie vergiften tijdens vele levens in haar onderbewustzijn 

opgeslagen. Dit toedekken van het leven had plaats gevonden, omdat de angsten en onzekerheden 

in het leven soms te groot waren en ervaringen vaak te heftig om in haar bewustzijn te worden 

toegelaten. Door deze negatieve afvalberg van ‘karma’ werd haar ervaringswereld onbewust 

bepaald door dualiteit, wat gepaard ging met veel innerlijke en uiterlijke spanningen en confl icten. 

Hoewel deze innerlijke vervuiling onbewust had plaats gevonden, besefte ze dat het wel was 

gebeurd onder haar verantwoordelijkheid. Daarom moest zij nu ook de volle verantwoordelijkheid 

nemen om zich te zuiveren van deze negatieve last, die zich in haar onderste drie chakra’s had 

vastgezet. Pas na deze zuivering zou de innerlijke blokkade verdwijnen, die een open verbinding 

met de Liefde en Wijsheid van haar Ziele-Zelf in de weg stond. Zo ving haar spirituele activiteit, 

naast meditatie, destijds aan met zelfonderzoek en innerlijke zuivering via Vergeving en Liefde. 

Spirituele Groei: van Ego-zelf naar Ziele-Zelf
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Leerling: 

Waarom gaan de dingen zoals ze gaan?

De Oude Cheng:

De wijze kent de 7 Universele Levenswetten, die als verborgen spelregels de 3 ‘levels’ van 

het Grote Levensspel binnen het universum regeren. Zo kent ze het oneindige Oerveld van 

Universele Bewustzijnsenergie, dat met zijn natuurlijke Scheppingskracht en Intelligentie 

de hele schepping doorstraalt, en alles en iedereen als Eenheid liefdevol draagt. Alles is 

trilling en intelligentie, ook dat weet ze. Verder kent ze het geheim van het scheppingsproces. 

Zo weet ze, dat alles spontaan uit het Oerveld voortkomt en daar, na zijn cyclus weer mee 

samen valt, gelijk een golf opkomt uit de grote oceaan en er dan weer één mee wordt. 

Naast Yang als neergaande Scheppingskracht en Yin als opklimmende Liefdeskracht, zorgt 

het derde element van de ziel van elke levensvorm, vanuit het Stille Midden, voor een stabiel 

en dynamisch evenwicht. Zo is elke levensvorm vanuit het Hart als bewustzijnscentrum, 

een duurzame en zelfregulerende Drie-Eenheid die gedijen zal. Doordat elke levensvorm via het

 Stille Midden blijft afgestemd op het Oerveld waaruit het ooit voort kwam, is Alles met Alles 

verbonden, en resoneert en ruilt ook Alles met Alles. Tot slot weet de wijze dat het grote zich in 

elk kleinere weerspiegelt, en dat zo Alles dezelfde grondvorm heeft. ‘Zo Boven Zo Onder.’ 

Vanuit deze inzichten ziet zij het universum als Eén Levende Intelligente Heelheid waar ook 

zij deel van is, dus als God die ook haar Liefdevol draagt. Dit diepe inzicht in het Spel 

van de Kosmos, geeft de wijze Goddelijke Macht maar ook immense Verantwoordelijkheid.

Doorgrond De Verborgen Natuurlijke Orde der Dingen
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Leerling: 

Hoe maak ik mij werkelijk vrij uit het aardse lijden?

De Oude Cheng:

Het hele Natuurlijke Bestaan wordt in gang gehouden door de Cyclische Dans tussen de 

twee oerkrachten Yin en Yang. De Scheppingskracht Yang drukt zich vanuit de Oerbron 

uit in oneindig veel aardse vormen en de Liefdeskracht Yin trekt alles weer terug in de hemelse 

heelheid. En zoals bij de slinger van de klok, wordt steeds vanuit het Stille Midden, het 

Dynamische Evenwicht tussen beide hersteld. En leven vanuit deze Natuurlijke Intelligentie

waar niemand zich in mengt, noemt de oude Chinese Meester ‘zi-ran’, ofwel ‘vanuit zichzelf zo’. 

Verder bepaalt de wet van ‘Zo Boven Zo Onder’, dat deze Kosmische Dans zich op holografi sche 

wijze in elk levensproces weerspiegelt. Ook de ‘Grote Weg van de Mensenziel’ volgt dit cyclische 

patroon, dat zich blijft herhalen tot alle energieën van de Ziel zijn uitgewerkt en het Nirvana mag 

worden betreden. Alle leven is onderworpen aan deze magische cirkel met zijn evenwicht 

zoekende midden. Dag en nacht, zomer en winter, in- en uitademing, binnen en buiten, zon en 

regen, gezondheid en ziekte, actie en rust, expressie en impressie, eb en vloed, leven en dood 

kunnen niet zonder elkaar bestaan. In een Natuurlijk Ritme roepen ze elkaar om beurten tot leven. 

Laat deze natuurlijke verandering, die de basis van alle leven is, toe. Zoek steeds, vanuit je 

Hart als het Stille Midden van jouw wezen, naar het Dynamische Evenwicht in Alles. Vecht niet 

tegen de regen, de winter, of de dood, want alles is onlosmakelijk verbonden met zijn tegendeel. 

Overgave aan het Natuurlijke Ritme der Dingen, aan zowel zonneschijn als regen, maakt je vrij.

Geef je over aan het Natuurlijke Ritme en je bent vrij
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Leerling: 

Hoe kan ik weten wat De Waarheid is en wat schijn?

De Oude Cheng:

De wijze weet dat alles wat wordt waargenomen vanuit het dagelijkse perspectief, slechts een 

refl ectie is van de eigen geconditioneerde geest. Het zien van De Waarheid vraagt om een 

verschuiving van perspectief. 

De Zuivere of Oorspronkelijke Geest bedient zich niet van etiketten, oordelen of verhalen, 

is niet uit op veranderen en zal niets vastgrijpen of juist afhouden. 

De wijze nodigt ook jou uit, om uit de wereld van de Dualiteit te stappen, door je te onthechten 

van je bezit en al je overtuigingen, oordelen en verhalen los te laten. Ze spoort je aan om je 

geest terug te schakelen in z’n ‘Vrij’, terug vanuit je hoofd naar je hart als je Stille Midden. 

Vanuit dit Neutrale Gewaarzijn zal alles zich in zijn Ware Gedaante tonen, precies ‘zoals het Is’. 

De wijze is zo afgestemd op de Natuurlijke Intelligentie die in Alle Leven aanwezig is, in zowel 

het zichtbare als het nog niet zichtbare. Haar Oordeelloze Gewaarzijn is als een zuivere spiegel, 

waarin zich De Waarheid van alles refl ecteert. Zo staat ze open voor de Universele Wijsheid, 

die vanuit elke situatie tot haar spreekt. Ze luistert ook naar de Stem van haar Hart, waar haar 

eigen Innerlijk Weten woont. Ze raadpleegt de Natuur en legt de Orakels haar vragen voor. 

Ook bidt ze tot de Hogere Wezens, die haar vanaf de andere oever bijstaan. Zo weet zij in elke 

situatie wat nodig is om de Natuurlijke Heelheid en Harmonie binnen Het Ene te herstellen.

Open je Heldere Geest voor de Universele Wijsheid
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Leerling: 

Hoe kan ik met mijn dagelijks handelen het Grote Leven dienen?

De Oude Cheng:

De wijze heeft haar ‘willen wat er niet is’ en ‘niet willen wat er is’, als onheilzame neiging doorzien.

Ze gaf zich over aan het Natuurlijke Bestaan, dat simpelweg ‘is zoals het Is’. Met Jezus bidt ze 

nu tot God: ‘Niet mijn wil maar Uw Wil geschiedde’. Door de beoefening van heilzame kwaliteiten, 

zoals mededogen, liefdevolle vriendelijkheid en oordeelloosheid, heeft ze in haar Hart de Innerlijke 

Kracht ‘TE’ geopend, die de basis is voor Heilzaam Handelen. Nu haar Hart geopend is, kan de 

Intelligente Levensadem van de Kosmos onbelemmerd door haar heen stromen en zo is ze nu één 

met Het Ene. Alles gaat haar nu moeiteloos af en dat noemt de oude Chinese Meester Lau Tse 

‘wei-wu-wei’, oftewel: ‘handelen door niet te handelen’. Doordat ze zich Oordeelloos Gewaar 

is van Alles, ontgaat haar geen enkele disbalans. Vanuit een diep inzicht en een groot mededogen, 

geeft ze op elke situatie haar natuurlijke respons. Overeenkomstig de Missie van haar Ziel, zegt ze 

wat er gezegd moet worden en doet wat er gedaan moet worden om Natuurlijke Ontwikkeling te 

bevorderen en het Dynamische Evenwicht te herstellen. Maar ze heeft ook inzicht verworven in de 

onzichtbare energiewereld, die aan al het zichtbare ten grondslag ligt. Met symbolen, gebed en 

rituelen is ze in staat om in het verborgene de energieën te kanaliseren en in balans te brengen. 

En doordat ze ook bekend is met ‘Yi-Qi-Li’, als de geheime code van elke Natuurlijke Schepping, 

is ze in staat om via de Kracht van Intentie, met haar scheppingen nieuw geluk te creëren voor 

alle leven. Want zoals de Nei Ye zegt: ‘Als het Hart op orde is, zal alles onder de Hemel luisteren.’

Open je Liefdevolle Hart voor Heilzaam Handelen
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Gesprekken over de TAO TE TJING met de oude man

Op dit moment werkt de auteur aan een commentaar op de 81 
hoofdstukjes van de TAO TE TJING van Lao Tse (in 9 boekjes). Dit 
eerste boekje bevat in dialoogvorm het commentaar op hoofdstukje 1 tot 
en met 9.

Jan Verhaar helpt als spiritueel gids/life-coach mensen die op zoek zijn naar de ware bron van 
innerlijke vrede en echt geluk. Hij geeft ‘satsangs’ aan individuen en groepen.

Een satsang is een bijeenkomst waarin gesproken wordt over de ware aard van het leven en de 
ware natuur van de mens, waarin hij weer zijn oorspronkelijke vrede en vrijheid ervaart. 
Sanskriet: ‘Sat’ is Waarheid en ‘Sanga’ is samenzijn of ontmoeting.                                                               
Een satsang is dus letterlijk een ‘Samenzijn in Waarheid’.

Als je contact zoekt met Jan Verhaar of meer informatie wilt, ga dan naar de website van:
CHETANA Praktijk voor Praktische Spiritualiteit:  www.chetana.net

De boeken, artikelen, oefeningen en meditaties van Jan Verhaar zijn gepubliceerd op: 
www.issuu.com/janverhaar-chetana. Na inloggen kunnen deze ook gratis worden gedownload.
Van Jan Verhaar zijn bij Blurb de volgende boeken verschenen: (bestellen via www.blurb.com). 
Een gratis PDF-versie van deze boeken is ook te downloaden vanaf de website van Chetana.

Terugkeer naar de Oerbron
Gesprek over het kosmische wordingsproces en de mens en zijn verheven 
bestemming

Dit boekje bevat een dialoog tussen een oude man en een leerling over het 
wordingsproces en de verheven bestemming van de mens. De dialoog is 
gebaseerd op hoofdstukje 16 van de TAO TE TJING van Lau Tse.

Lessen van De Oude Cheng (spirituele roman)

Op het station van Ulan Bator, de hoofdstad van Mongolië zag hij hem 
voor het eerst, die vreemd uitgedoste, mysterieuze oude man met het 
innemende gezicht. De man had zich voorgesteld als Cheng en de wereld 
zijn woonplaats genoemd. 
In Peking aangekomen, hadden ze besloten om de reis door China 
gezamenlijk voort te zetten. De weken daarna had Cheng hem stap voor 
stap deelgenoot gemaakt aan de oude wijsheden van het Oosten. Hij had 
hem geholpen bij de ontdekking van de hemel, die direct onder zijn voeten 
was gelegen.
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De 7 Mystieke Geheimen van TAO

Door de inwijding in ‘De 7 Mystieke Geheimen van TAO’ die De Oude 
Cheng mij gaf, kreeg ik diep inzicht in de natuurlijke aard van het leven en 
daarmee in het grote evolutieproces van de menselijke ziel. 
De eerste 5 geheimen hebben betrekking op TAO als de Natuurlijke 
Orde van Alles. Geheim 6 en 7 gaan over de oude wijze, die leeft in 
overeenstemming met TAO en geniet van het geluk en de harmonie in zijn 
hart. 

De Weg van het Stille Midden

De Oude Cheng laat je, via een inleiding en 7 Meditatieve Teksten, 
kennismaken met De Weg van het Stille Midden. Dit is een open spiritueel 
pad voor de westerse mens van deze tijd. Een pad dat je, 
via je Hart als jouw ‘Stille Midden’, de weg wijst naar de Oorspronkelijke 
Natuurlijkheid van je Zelf en van het Bestaan 
en je daarmee brengt naar innerlijke vrede en duurzaam geluk. 


