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De vier vragen 

1. Is het waar? Realiteit is voor mij dat wat waar is. De waarheid is wat er voor je ligt, 

wat er echt aan het gebeuren is. Of je het nu leuk vindt of niet, het regent nu. ‘Het 

zou niet moeten regenen’ is alleen maar een gedachte. In de realiteit is er niet zoiets 

als ‘zou moeten’ of ‘zou niet moeten’. Dit zijn alleen maar gedachten die wij de 

realiteit opleggen. Zonder ‘zou moeten’ of ‘zou niet moeten’ kunnen we de realiteit 

zien voor wat zij is en dit geeft ons de vrijheid om efficiënt, helder en verstandig te 

handelen. Geef jezelf de tijd wanneer je de eerste vraag stelt. Het antwoord is of ja 

of nee (Bij nee, ga naar vraag 3). The Work gaat over ontdekken wat waar is vanuit 

het diepste deel van jezelf. Je luistert nu naar jouw antwoord, niet die van andere 

mensen, en niet naar wat je geleerd hebt. Dit kan in eerste instantie erg 

ongemakkelijk zijn omdat je het onbekende binnen gaat. Wanneer je er dieper in 

duikt, laat dan de ervaring je volledig overnemen.  

 

2. Kun je absoluut weten dat het waar is? Wanneer je antwoord op vraag 1 ‘ja’ is, 

vraag jezelf dan: ‘Kan ik absoluut weten dat het waar is?’ In veel gevallen lijkt het of 

de uitspraak waar is. Uiteraard. Jouw gedachten zijn gebaseerd op een heel leven 

van niet onderzochte overtuigingen. Nadat ik in 1986 wakker werd in de 

werkelijkheid, merkte ik vaak hoe mensen in gesprekken, in de media en in boeken 

statements maakten zoals: ‘Er is niet genoeg begrip in de wereld’, ‘Er is te veel 

geweld’, ‘We moeten meer van elkaar houden’. Dat waren verhalen die ik vroeger 

ook geloofde. Ze leken gevoelig, vriendelijk en betrokken, maar als ik ze hoorde, 

merkte ik dat het geloven ervan stress veroorzaakte en dat ze van binnen niet vredig 

aanvoelden. Toen ik bijvoorbeeld iemand hoorde zeggen ‘mensen moeten 

liefdevoller zijn’, kwam de vraag bij mij op: ‘Kan ik absoluut weten dat dat waar is? 

Kan ik echt voor mezelf, binnenin mijzelf, weten dat mensen liefdevoller zouden 

moeten zijn? Zelfs wanneer de hele wereld mij dat vertelt, is het echt waar?’ En tot 

https://thework.com/wp-content/uploads/2018/02/LB_dut_29may2012_a4_web.pdf


Ivette Bakker 

mijn stomme verbazing zag ik toen ik naar mijn eigen innerlijk luisterde, dat de 

wereld is zoals zij is in dat moment en dat in dat moment mensen absoluut niet 

liefdevoller konden zijn dan zij waren. Wanneer het om de realiteit gaat is er geen 

‘hoe het zou moeten zijn’. Dan is er alleen ‘ wat er is’, precies zoals het is, op dit 

moment.<…>. Als je antwoord nog steeds ‘ja’ is, prima. Als je denkt dat je absoluut 

kunt weten dat dat waar is, dan is dat hoe het moet zijn en is het goed om door te 

gaan naar vraag 3.  

 

3. Hoe reageer je, wat gebeurt er, wanneer je die gedachte gelooft? Met deze vraag 

beginnen worden we innerlijk bewust van oorzaak en gevolg. Je kunt zien dat 

wanneer je die gedachte gelooft er een ongemakkelijk gevoel is, een storing die kan 

variëren van een licht ongemak tot angst of paniek. Nadat de vier vragen mij vonden, 

werd ik me bewust van gedachten als ‘Mensen moeten liefdevoller zijn’, en dan zag 

ik dat gedachten als deze een ongemakkelijk gevoel in mij veroorzaakten. Ik merkte 

dat er voorafgaand aan die gedachte vrede was. Mijn geest was kalm, alert en 

sereen. Dit is wie ik ben zonder mijn verhaal. <…> Ik ben dol op vraag 3. Zodra je 

hem voor jezelf beantwoordt, zodra je de oorzaak en gevolg van een gedachte ziet, 

begint al je lijden zich te ontrafelen.  

 

4. Wie zou je zijn zonder de gedachte? Dit is een erg krachtige vraag. Wie of wat zou 

je zijn zonder de gedachte? Hoe zou je zijn zonder de gedachte? Zie jezelf in de 

aanwezigheid van de persoon over wie je hebt geschreven, terwijl zij doen wat jij 

denkt dat ze niet zouden moeten doen. Sluit nu voor een minuut of twee je ogen en 

stel je voor wie je zou zijn wanneer je zelfs niet het vermogen had deze gedachte te 

denken. Hoe zou je leven in dezelfde situatie anders zijn zonder de gedachte? <…> 

Dus ‘Ik weet het niet’ is een veel voorkomend antwoord op deze vraag. Anderen 

antwoorden met: ‘Ik zou vrij zijn’, ‘Ik zou rust hebben’, ‘Ik zou een liefdevoller 

persoon zijn’. Je zou ook kunnen zeggen: ‘Ik zou helder genoeg zijn om de situatie te 

begrijpen en op een passende, intelligente manier te handelen’. Zonder onze 

verhalen zijn we niet alleen in staat om helder en onbevreesd te handelen, we 

kunnen ook een vriend zijn, iemand die luistert. We zijn dan mensen, die een 

gelukkig leven leiden. We zijn waardering en dankbaarheid die net zo 

vanzelfsprekend en natuurlijk geworden zijn als ademen zelf. Geluk is de natuurlijke 

staat van iemand die weet dat er niets te weten valt en dat we alles al hebben wat 

we nodig hebben, precies hier en nu. 
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