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Hoe word ik onsterfelijk?

Marcel Reinoud, kun je mij in een paar woorden uitleggen:
hoe word ik onsterfelijk?
Reinoud Er is een lange en een korte route.
De lange route bestaat uit een intense training, in de afgelopen 20.000 jaar in kaart gebracht, beoefend en verfijnd
door taoïstische meesters uit het antieke China. De naam
van deze training is Nei Dan Kung, ofwel ‘interne alchemie’. Het is een helder stappenplan, een onvoorstelbaar
complete training die aan alle aspecten van ons mens-zijn
raakt.
De korte route is eenvoudig en kun je vinden door een kastanje in je linker broekzak te stoppen.
Dat met die kastanje wil ik natuurlijk ook weten, maar mag
ik voor de zekerheid eerst de lange versie horen?
Natuurlijk. Daarvoor is het allereerst zaak om te leren denken als een zogeheten dualist. Taoïsten – weldenkend als
ze zijn, wars van dogma’s en doctrines – zijn dualisten. In
tegenstelling tot monisten, die alleen geloven in een ‘uiterlijke werkelijkheid’ – één uiterlijke werkelijkheid – geloven
dualisten ook in een wereld áchter de wereld, een ‘innerlijke werkelijkheid’. Als je zegt: ‘Ik ben een nuchtere Hollander, maar geloof toch wel dat er iets meer is tussen hemel
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en aarde’, dan ben je al een dualist. Mensen die in God,
Allah of Boeddha geloven zijn ook dualisten. En natuurlijk
de interne alchemisten uit het oude China, onze leraren –
dat waren dualisten pur sang. Hun hele leven lang bestudeerden ze dualiteit. Ze wilden namelijk niets liever dan
vrij kunnen manoeuvreren in de beide werelden, de gemanifesteerde werkelijkheid en de werkelijkheid daarachter.
In zowel dat uiterlijk landschap als dat innerlijk landschap,
zoals zij het formuleerden.
Het uiterlijk landschap behelst alles dat gemanifesteerd is
– zichtbaar, meetbaar, tastbaar. Denk aan de stoel waarin
je nu zit en aan dit boekje dat je nu vasthoudt. Je fysieke
lichaam en alles wat daarbij hoort, je huis, je dorp of stad,
Nederland, Europa – ook dat is allemaal onderdeel van het
uiterlijk landschap. Idem voor onze planeet, de maan, de
sterren en het universum – allemaal uiterlijk landschap.
Het is dat deel van de werkelijkheid dat goed in taal te
vangen is.
Daarnaast bestaat er een innerlijk landschap: dat deel van
de werkelijkheid dat niet-gemanifesteerd is – onzichtbaar,
onmeetbaar, ontastbaar, maar net zo echt en minstens
zo omvangrijk. Communicatie in het innerlijk landschap
geschiedt niet via taal, maar via symbolen.
Als mensen zijn we altijd enthousiast geweest over het verkennen en in kaart brengen van het uiterlijk landschap. Het
antwoord op de vraag ‘Wat zou er achter de horizon zijn?’
was ooit: ‘Daar val je van de wereld af’. Een paar avontuurlijke zielen legden zich daar niet bij neer, gingen op onderzoek uit en ontdekten dat de wereld niet plat is maar rond.
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Sindsdien zijn we niet meer gestopt met het onderzoeken
en verleggen van de grenzen van het uiterlijk landschap,
eerst op onze planeet, daarna in de rest van het universum. Tot op de dag van vandaag houden met name wetenschappers zich hiermee bezig. Denk bijvoorbeeld aan het
project met de Hubble Ruimte Telescoop.
Net als die ontdekkingsreizigers en wetenschappers, zijn er
altijd en overal mensen geweest die het innerlijk landschap
verkenden, in kaart brachten en er – steeds beter – de
weg leerden kennen. Dat deze kennis in onze cultuur wat
is ondergesneeuwd – of in een kwaad daglicht is gesteld
– betekent niet dat ze er niet is. De oude taoïsten uit het
antieke China vormen een rijke bron van deze kennis. En
het is deze kennis – die van het innerlijk landschap – die
nodig is om onsterfelijk te worden.
Dat is een heel verhaal. Hoe lang duurt het bewandelen
van dit pad?
Dat is onmogelijk te zeggen, maar één ding moge duidelijk
zijn: onsterfelijkheid heb je niet zomaar voor elkaar. Het
is geen quick fix, je moet er serieus voor trainen. Zelf ben
ik zo’n dertig jaar geleden gestart en sindsdien ben ik er
dagelijks mee bezig. Dat klinkt misschien als lang en veel,
maar vanaf dag één heb ik de voordelen ervaren. Van
de oefeningen, de formules en de inzichten knapt ieder
mens enorm op. Je wordt vitaler en gezonder, vrolijker en
vriendelijker en meer intens en wijs – ja, je wordt stapje
bij beetje een voortreffelijk mens. En uiteindelijk dus ook
onsterfelijk. Het is mijn bedoeling om het pad helemaal te
lopen. Of dat dit leven nog lukt? Dat is zeer de vraag, maar
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ik ben een heel eind op weg met de tweede en derde vorm
van onsterfelijkheid, dus je hoort me niet klagen.
Enige voorzichtigheid is trouwens wel geboden. Als je het
innerlijk landschap ingaat loop je dezelfde gevaren als de
onderzoekers van het uiterlijk landschap. Heel wat avonturiers zijn de afgelopen eeuwen tijdens hun ontdekkingstochten gesneuveld, vanwege allerlei valkuilen en hindernissen op het pad zoals wilde beesten, onbekende ziekten
en onherbergzame natuur. Ook in het innerlijk landschap
zijn booby traps. Je kunt verdwalen, verongelukken of psychotisch worden wanneer je niet zorgvuldig te werk gaat.
Het is niet zonder risico. Alleen al daarom is het verstandig
om rustig aan te doen en de tijd te nemen voor de training.
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DE EERSTE VORM VAN ONSTERFELIJKHEID

Ghostly Immortality
Okee, waar beginnen we?

In ieder geval niét bij de eerste vorm van onsterfelijkheid!
Want die willen we juist vermijden: Ghostly Immortality.
Deze vorm overkomt doorgaans mensen wanneer ze sterven in enorme emotionele ontreddering. Op het moment
van overlijden wordt het bewustzijn zodanig door elkaar
geschud, dat het stervensproces niet goed meer verloopt.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij marteling, in oorlogssituaties of bij heel heftige auto-ongelukken.
Wat gebeurt er precies met het bewustzijn bij zo’n autoongeluk?
Voor alle duidelijkheid: voor Ghostly Immortality is meer,
véél meer nodig dan een ‘gewoon’ dodelijk verkeersongeluk. Nee, je moet echt denken aan tragische omstandigheden. Stel je voor: een moeder en een kind die beiden bekneld raken in het wrak. De moeder ziet het kind
voor haar ogen doodgaan terwijl ze zelf ook stervende is.
Natuurlijk wil ze niets liever dan haar kind redden. Maar
het is onmogelijk, bijvoorbeeld omdat ze vastzit en zelf niet
goed meer bij zinnen is. Of ze is te zwaar gewond om nog te
kunnen bewegen, laat staan in te grijpen. Ze ziet dat haar
kind sterft en kan er niets aan doen. Juist op dat moment
komt ze zelf ook te overlijden. Door de ontreddering gaan
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slechts delen van haar bewustzijn over naar de volgende
dimensie. Andere delen van het bewustzijn niet. Die stukken bewustzijn leven dan voort als Ghostly Immortal.
Wat wij een spook noemen?
Inderdaad. Voor deze persoon is er op aarde unfinished
business. Er is nog werk te verrichten. Je zou het opruimingswerk kunnen noemen, bedoeld om de ontreddering
een plek te geven en als geheel verder te kunnen naar die
volgende dimensie.
Wat bedoel je met die volgende dimensie?
Binnen het taoïsme wordt het leven na de dood beschouwd
als een soort wachtkamer, aanwezig in het innerlijk landschap. Het is moeilijk te omschrijven. Hier, zeggen de taoïsten, gaat je bewustzijn – je ziel – naartoe als je dit aardse
leven verlaat. Totdat je ziel zich, bij een conceptie, weer
in een menselijk lichaam nestelt. Op die manier krijgt het
bewustzijn opnieuw toegang tot het hier en nu, tot het
uiterlijk landschap.
Op tv zag ik laatst iemand die zich wist te herinneren dat
hij in een vorig leven in Wenen had gewoond. Hij wees
gebouwen aan waar hij gewerkt had als musicus. Het zag
er heel geloofwaardig uit.
Vaak zijn dit soort herinneringen vage echo’s uit vorige
levens, levens die volgens de taoïsten iedereen heeft
gehad. De meeste mensen herinneren zich daar echter
helemaal niets van. Het leren in contact komen met vorige
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levens is onderdeel van de onsterfelijkheidstraining. Sterker: mensen die hogere vormen van onsterfelijkheid hebben bereikt, kunnen na de dood in een nieuw lichaam
terugkeren met hun hele bewustzijn nog nagenoeg intact!
Deze mensen hebben controle over wanneer en in welke
vorm ze opnieuw wensen te verschijnen. Maar goed, dat
is voorlopig nog een heel-ver-van-ons-bed-show. En het
heeft zéker niets te maken met de eerste vorm van onsterfelijkheid! Want zoals gezegd, dat is een vorm van onsterfelijkheid die we juist vermijden. Ik raad niemand aan om
spook te worden. Maar vergis je niet, het komt vaker voor
dan je je misschien voor kunt stellen.
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DE TWEEDE VORM VAN ONSTERFELIJKHEID

Human Immortality

Okee, dan blijven er nog vier vormen van onsterfelijkheid
over. Wat is de volgende?
Zie een grafiek voor je. Op de platte as de leeftijd. En op
de staande as de mate van vitaliteit. Een mens wordt op
nul geboren en sterft gemiddeld na 84 levensjaren. Vanaf
de geboorte schiet de curve steil omhoog, tot pakweg je
achttiende levensjaar – dan ben je in de bloei van je leven
en op het toppunt van vitaliteit. Na je achttiende vlakt de
lijn af en blijft je niveau van levenskracht min of meer stabiel, zo tot je 28ste. Daarna gaat de grafiek als een grillige
glijbaan naar beneden, richting de zogenaamde crashlanding in de kist. De levenskracht is dan op, je gaat dood.
De meeste mensen – lees: nagenoeg iedereen in onze cultuur – volgen deze lijn. Ze zien het proces van aftakeling
als onherroepelijk en onomkeerbaar. Maar het kan dus ook
anders. Dát is waar de tweede vorm van onsterfelijkheid,
Human Immortality, over gaat.
100%
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Maar… het is toch onze lotsbestemming dat we doodgaan?
Dat is niet meer dan een denkkader. In onze cultuur is het
hoogst haalbare inderdaad overlijden op je 84ste, zonder
noemenswaardig ziekbed en vredig in je slaap. Echter, dat
geluk hebben de meeste mensen niet. Die worden letterlijk
doodziek en sterven na een lijdensweg vol ziekenhuisbezoeken, behandelingen en medicijnen aan hartaanvallen,
hersentumoren, leukemie, etcetera. Andere mensen worden dement en sterven minstens zo onwaardig. De belofte
van Human Immortality: dat dit niet zo onvermijdelijk is als
het lijkt. Ja, je kunt 120 worden en tot aan je laatste snik
vitaal en helder van geest midden in het leven staan.
Het geheim van Human Immortality ligt verborgen in de
natuur. Kijk maar eens om je heen: je ziet een krankzinnige
hoeveelheid gemanifesteerde energie, pure creativiteit.
Je kunt je afvragen: waar komt het allemaal vandaan?!
Wie een beetje nadenkt – en dat deden de taoïsten – komt
uiteindelijk terecht bij seks, althans bij de abstractie ervan.
Want: alles vrijt met elkaar, alles kent een geboorte. De
bloemetjes en de bijtjes, maar ook een planeet of een
schilderij. Elk mens is aangesloten op die seksuele, creatieve stroom.
Die seksuele kracht kunnen we natuurlijk benutten om
nageslacht te verwekken. Zo ben jij ontstaan: je ouders
bedreven de liefde en negen maanden later was daar een
blakende baby, die vervolgens uitgroeide tot een stralende
jongeman. Wat de taoïsten bedachten: als seksuele energie zó veel vitaliteit kan voortbrengen, waarom zouden
we die seksuele kracht, als we er géén baby’s mee maken,
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niet voor onszelf gebruiken? ‘m Opvangen, vasthouden en
aanwenden om voort te blijven leven met de vitaliteit en
intensiteit van een 28-jarige?
Het is natuurlijk heerlijk om als je jong bent al je energie
in de paringsdans te steken en je kunt zelfs overwegen
een paar leuke kinderen te maken. Het is ook zeker aan
te raden om tot je 120ste seksueel gezond en actief te
blijven. Het grote nieuws is echter dat je met seksuele
energie nog veel meer wonderbaarlijke dingen kunt doen.
Zoals onsterfelijk worden dus?
Inderdaad.
Waarom lopen er dan geen mensen rond die 500 jaar
oud zijn? In het Guinness Book of Records staat dat de
oudste mens ter wereld 125 werd.
De term immortal gebruiken we in dit geval nog in symbolische zin. Human Immortality wil zeggen dat je de intensiteit en de vitaliteit die je meekrijgt van de natuur tot op
hoge leeftijd op het niveau van rond je 28ste houdt. Laten
we zeggen dat een menselijk lichaam pak ‘m beet 120 kan
worden. Een enkeling lukt dat vandaag de dag ook, maar
meestal wel met heel veel hulp van dokters en allerlei lapmiddelen. De kwaliteit van leven is in deze training echter
net zo belangrijk als de kwantiteit. Met alle respect, maar
die man of vrouw uit het Guinness Book of Records was
waarschijnlijk niet meer dan een soort overblijfsel. Meer
in het algemeen is bij stokoude mensen de levenskracht zo
goed als verdwenen, net als de helderheid van geest. Het
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hangt allemaal aan een zijden draadje, een draadje dat
het op de één of andere manier nog een hele tijd volhoudt.
Maar zo wil ík niet oud worden. Waar Human Immortality
voor staat: een man of vrouw die op zijn of haar 100ste
nog fris en fruitig door de bergen wandelt of de zee op
gaat om te vissen. Zelf hoop ik op mijn 100ste mijn beste
golf te spelen.
Maar Human Immortality is dus nog geen onsterfelijkheid?
Niet in de letterlijke zin van het woord, nee. Human Immortals zijn nog steeds gewone stervelingen. Met het grote
verschil dat ze een langer, gezonder en gelukkiger leven
hebben geleid. Bovendien kunnen ze – dat is onderdeel
van de training – op het geëigende moment hun hart stilzetten. Dankzij deze zelf-euthanasie – niet moeilijker te
leren dan bijvoorbeeld autorijden – kun je het leven loslaten wanneer je tijd gekomen is, op een autonome, gecontroleerde manier. Wat een rijkdom in onze maatschappij
die zo enorm worstelt met de zelfgekozen dood! En dan is
Nederland nog heel vooruitstrevend vergeleken met veel
andere landen.
Waarom zou ik dit allemaal geloven?
Eigenlijk speelt geloof hier helemaal geen rol. Het gaat om
het begrijpen van de abstracties die in deze processen een
rol spelen. Het gaat niet om geloven, maar om leren denken in abstracties. En dan komen we weer uit bij seksualiteit en de abstractie daarvan.
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Ja, daar waren we gebleven: bij de paringsdans waar je
tussen je achttiende en 28ste veel energie in steekt. De
taoïsten raden aan: ga daar nou niet de rest van je leven
mee door. Wat ze met dat advies niét bedoelen: dat je
moet stoppen met vrijen of er niet langer van mag genieten. Wat ze wél bedoelen: dat je er verstandig aan doet je
seksuele energie óók anders in te zetten. Eén probleem: in
onze cultuur is die andere manier volstrekt onbekend.
Het gevolg: westerse vrouwen en mannen, elk op hun
eigen manier, hebben het idee dat ze de uiterlijke schijn
van jeugdige sappigheid zo lang mogelijk op moeten houden en zich in bed tot hun tachtigste als achtttienjarigen
moeten gedragen. Van die misvatting is onze hele cultuur
doortrokken. In elke film, elk tijdschrift, elk televisieprogramma en op elk reclamebord bij de bushalte zien we
het ideaalbeeld. Jong en sappig zijn, dat maakt mensen
aantrekkelijk. Die mentaliteit veroorzaakt zonder dat we
ons dat realiseren een heleboel slachtoffers. Ten onrechte
denken mensen dat ze bij het ouder worden moeten blijven
voldoen aan dat ideaal van jeugdigheid.
Maar het behouden van jeugdige sappigheid en seksuele
aantrekkingskracht lijkt me toch juist een resultaat van
de onsterfelijkheidstraining? Wat is er dan mis met ons
streven daarnaar?
Heel simpel: Human Immortality draait niet om uiterlijke,
maar om innerlijke jeugdigheid. Omdat de gemiddelde
Nederlander nu eenmaal nog nooit gehoord heeft van
interne alchemie, het innerlijk landschap en seksuele kung
fu, hebben we geen keuze. We staren ons blind op uiterlijke
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jeugdigheid en geven ons over aan allerlei trucs. Middelen
die door de media enthousiast worden aangereikt omdat
er veel geld mee wordt verdiend, maar die ons op de lange
termijn werkelijk geen steek verder helpen. Het is – letterlijk! – een doodlopende weg. Want alle crèmes, botox en
operaties ten spijt, de levenskracht sijpelt onverminderd
weg. De crash-landing in de kist is net zo onvermijdelijk als
daarvoor.
Wat is het alternatief?
Heel kort samengevat: seksuele energie niet laten weglekken of verdampen, maar er grip op leren krijgen en in
levenskracht leren transformeren. Dát is de essentie van
de Human Immortality training: van seksuele energie
nieuwe levenskracht maken. Zodat je je voorraadje vitaliteit – dat door te leven kleiner wordt: leven kost immers
levenskracht – weer kunt aanvullen en je per saldo dus
geen druppel levenskracht verliest.
Door je seksualiteit op deze manier te trainen – ja, te
verrijken – ontwikkel je bovendien een seksuele identiteit
die leeftijds-adequaat is en niet langer afhankelijk van
(de bevestiging van) een ander. Het is niet langer nodig
dwangmatig de schijn van uiterlijke jeugdigheid op te houden. Je hoeft niet langer een lustobject voor de ander te
zijn en op basis dáárvan respect en bewondering te zoeken. In plaats daarvan word je seksueel veiliger, liefdevoller en wijzer. Zó wil je jezelf verwezenlijken naarmate je
ouder wordt, niet door op je vijftigste met opgespoten lippen in een string rond te lopen.

19

De interne alchemisten uit het antieke China hebben hiertoe een hele serie technieken ontwikkeld. Taoïsten houden
enorm van grappen, grollen en vrolijkheid, maar vergis je
niet: ze geven je hiermee bloedserieus het recept voor een
lang en gelukkig leven, plus de routebeschrijving naar het
volgende. En als je die routebeschrijving volgt dan zeg je
bij het sterven vrolijk: ‘Tot ziens na mijn uitvaart!’
Je bent zelf een wandelend reclamebord voor Human
Immortality. Voor iemand van zestig heb jij een onverwoestbare blos op je wangen.
Dank je – en ik ben van plan dat nog heel lang zo te houden. Het is ook alweer een hele tijd geleden dat ik naar
een dokter ging. De reden voor mijn laatste bezoekje was
trouwens, ironisch genoeg, juist de seksuele kung fu, waarmee ik toen net begonnen was. Je moet goed begrijpen:
ik had wel een boekje gelezen en van de klok en de klepel
gehoord, maar over een heldere handleiding, laat staan
begeleiding, beschikte ik destijds niet. Het was dus een
kwestie van trial and error – en dat bleek spelen met vuur.
Eén van de dingen die je als man leert in de seksuele
kung fu, is om terughoudender te worden met je ejaculatie. Je hebt nog wel orgasmes, maar je wordt zuiniger op
je sperma, althans, op de energie daarin. Al die zaadjes
zijn immers in staat tot het verwekken van kinderen. Deze
potentiële kracht wil je als Human Immortal in spe natuurlijk niet met de eerste de beste ejaculatie verliezen, maar
in je eigen lichaam recyclen, opslaan en gebruiken.
Althans, dat is de bedoeling. Maar omdat ik niet goed wist
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hoe ik dat voor elkaar kon krijgen, experimenteerde ik er
lustig op los, onwetend en eigenlijk onverantwoord. Op een
dag kreeg ik stekende pijn in mijn bekkengebied en zaten
er spoortjes bloed in mijn sperma. Dat was het moment
dat ik toch maar naar de huisarts ging – die echter ook
niet wist wat hij ermee aan moest. Ik ben toen verder gaan
zoeken en ontdekte uiteindelijk, via heel veel omwegen,
wat ik verkeerd had gedaan en hoe het anders moest.
Je zult begrijpen: het kostte me zo heel wat tijd om de seksuele kung fu te doorgronden en helemaal eigen te maken.
Maar het was het allemaal waard: door schade en schande
wijs geworden heb ik de training nu helder, zodat de kennis
inmiddels voor iedereen beschikbaar is en mensen veilig
en onder goede begeleiding kunnen trainen.
Vrouwen ejaculeren niet – hoe werkt seksuele kung fu
voor hen?
Inderdaad: vrouwen ejaculeren niet, althans geen sperma,
maar in de eierstokken rijpen ze wel follikels tot eitjes, die
zich eens per maand melden in de baarmoeder. Een normale vrouw rijpt iets van 400 eitjes in haar leven. Zoals
mannen zuinig worden op hun sperma, zo leert een vrouw
in de seksuele kung fu hoe ze minder follikelrijping plaats
kan laten vinden, zodat ze minder energie verliest aan dit
proces.
Heb jij een ziektekostenverzekering?
In Nederland is dat helaas verplicht. De zorgverzekeraars
houden geld aan mij over. Ik heb wel eens een verkoudheid of een virusje, maar dat is altijd snel weer over. Zelfs
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toen ik in China rondreisde ten tijde van het SARS-virus.
Wat bleek? Ik had alle officiële symptomen en voelde me
ook even doodziek. Maar na drie uur misselijkheid, koorts
en zweten was ik weer de oude.
Een medisch wonder geschiedde?
Nee, zo zou ik het niet willen noemen. Voor mij is het geen
wonder, maar een volkomen logisch gevolg van mijn
onsterfelijkheidstraining in het algemeen en van de seksuele kung fu in het bijzonder. De getransformeerde seksuele energie wordt niet voor niets ook wel ‘Medicijn’
genoemd. Dankzij deze training heeft mijn lichaam een
krachtig zelfgenezend vermogen ontwikkeld. Zo krachtig,
dat mijn immuunsysteem zelfs dit soort indringers er vrij
snel uitwerkt. Bij die SARS-aanval voelde ik echt dat mijn
hele lichaam in actie kwam om het virus te bestrijden. En
met succes, zo blijkt.
Naast de seksuele kung fu hebben de taoïsten trouwens
ook nog een heleboel andere helende technieken in de
aanbieding waarmee ik mezelf gezond houd en als het
nodig is kan genezen. En als ik op zeker moment toch
medische hulp nodig zou hebben, dan ken ik een heleboel
genezers – acupuncturisten, sjamanen – die ik liever eerst
zou bezoeken dan een reguliere arts. Ik ben er zeker van
dat die me beter kunnen helpen.
Terug naar de hamvraag. Hoe kunnen we allemaal tot op
hoge leeftijd vitaal blijven? Simpelweg door onze seksualiteit te trainen?
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Dat is wel de essentie: door je seksuele energie te leren
transformeren naar nieuwe levenskracht. Het klinkt wellicht wat vreemd voor iemand die dit voor het eerst hoort
of leest. En dat is heel begrijpelijk, ik had dat zelf aanvankelijk ook. Maar nu weet ik dat het iets is dat volstrekt
natuurlijk is en dat iedereen kan leren. De één heeft er wel
wat meer volharding voor nodig dan de ander. Ik was zelf
één van de slechtste leerlingen: koppig, traag, hardleers
en eigenwijs. Juist daardoor durf ik met zekerheid te stellen: iedereen krijgt het onder de knie.
Seksuele energie niet gebruiken voor genot maar voor
energie en gezondheid. Wel even wennen.
Begrijp me niet verkeerd. Genieten is gezond, mits op verantwoorde wijze. Genieten van seks hoort bij een compleet
leven en moet je vooral ook blijven doen, zo lang mogelijk. Waar het om gaat: dat je je seksuele energie óók leert
gebruiken om een soort van vuurtje in jezelf brandend
te houden. Een vlammetje dat je gezond, vrolijk en vitaal
houdt. Het één gaat heel goed samen met het ander.
Bedoel je nu te zeggen dat we een soort van menselijke
centrale verwarmingsketel moeten worden?
Dat is een goede metafoor. Wanneer je je niet bezighoudt
met seksuele kung fu zou je kunnen zeggen dat je ketel
maar twee standen heeft. Hij is ofwel uit, of hij produceert
een steekvlam. Vooral voor mannen zal dit herkenbaar
zijn. Het piekorgasme is vaak het enige dat ze kennen. Alles
wat ze aan seksuele energie verzameld hebben lanceren
ze in een ejaculatie. Na die steekvlam worden ze meestal
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overvallen door vermoeidheid en vallen ze in slaap. Bij
vrouwen werkt het ietsje anders, maar in grote lijnen komt
het op hetzelfde neer.
In autotermen: iemand die ongetraind is laat z’n banden
telkens leeglopen. Op slappe banden rijden stuurt niet
lekker, het verbruikt meer energie en de auto slijt sneller.
Zoiets?
Ook een bruikbare metafoor. Zoals met autobanden is het
met ons lichaam ook. Je moet de zaak op spanning houden.
De seksuele kung fu was in het Chinese keizerrijk niet voor
niets eeuwenlang een militair geheim. Een training die
mensen fit, vitaal en sterk maakt hield de Chinese krijgerselite het liefst verborgen voor de vijand en voor het
gewone volk. Pas in de laatste decennia is hier verandering
in aan het komen. Niet in de laatste plaats door de ontdekking van het buskruit en ander modern wapentuig dat de
oude martial arts feitelijk overbodig maakte.
Heeft seksuele kung fu dan niets te maken met lust, met
seks op zich?
Ja en nee. Dankzij de training voel ik me de hele dag licht
orgastisch. Maar dat is niet euforisch, zoals bij een piekorgasme. Je zou kunnen zeggen dat ik mijn seksuele cvketel de hele dag steady op een paar procent van de capaciteit heb staan. Dat geeft een duurzaam en prettig gevoel
van welbehagen. Het is een aangename bodem onder
alles wat ik ben en doe. Vrijwel altijd voel ik me fit, energiek
en opgewekt. Als vanzelf ben ik vriendelijk, goedlachs en in
voor een grap. Dat klinkt al bijna weer over the top, maar
24

het is gewoon waar.
En wanneer je seks hebt zet je de ketel even op 100?
Dat is mogelijk, maar zo’n steekvlam-orgasme wordt hoe
langer hoe minder interessant als je eenmaal weet wat
er nog meer mogelijk is. Het is veel bevredigender om de
ketel bij het vrijen op 50 of 70 te zetten, dan weer een
tijdje op 30. Dat spel van remmen en gas geven, dat is veel
prettiger en liefdevoller. Ja, door meer controle te hebben
over je orgastische energie, wordt het vrijen aangenamer,
zowel voor jezelf als voor je partner.
Wat gebeurt er met seksuele energie als je haar niet
traint?
Om bij je cv-voorbeeld te blijven: dan verwarm je de buitenlucht. Oftewel: je verspilt de boel. Het onvermijdelijke
gevolg is dat je jezelf hormonaal laat vergiftigen.
Dat klinkt misschien wat wonderlijk, maar echt: naarmate
je ouder wordt, eten je eigen hormonen je stapje voor
stapje op. En biologisch gezien is dat helemaal niet zo gek,
want na de paringsdans zit onze voortplantingstaak erop
en zijn we evolutie-technisch gezien overbodig geworden.
De natuur wil dus van ons af en hormonale vergiftiging
blijkt een effectieve methode. Wij kennen dit proces van
hormonale vergiftiging als de overgang – de menopauze
bij vrouwen, bij mannen de andropauze of de penopauze.
Wij zien de overgang als een levensfase – een korte
midlife crisis die hooguit een paar jaar duurt – maar de
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hormonale vergiftiging begint al rond je 28ste. Het is die
hele lange, grillige glijbaan naar de kist.
Vertel eens wat meer over die hormonale vergiftiging?
In een gezond lichaam is er een balans tussen de verschillende hormonen. Als je die hormonen als slotjes en sleuteltjes ziet, dan is alles goed zolang er even veel slotjes
als sleuteltjes zijn. Van je conceptie tot rond je 28ste is dat
normaal gesproken zo: de natuur heeft daar alle belang
bij. Maar na je 28ste zorgt de natuur ervoor dat die balans
steeds meer zoek raakt. Met alle gevolgen van dien voor
je gezondheid en vitaliteit. De Human Immortality training,
met de seksuele kung fu als kern, zou je kunnen zien als het
om de tuin leiden van de natuur. Dankzij de seksuele training vertellen we de natuur in feite: ‘Ik zit nog midden in de
paringsdans! Ik ben nog niet overbodig hoor!’ De natuur
zorgt er dan voor, hooguit misschien een beetje verbaasd,
dat je altijd evenveel slotjes als sleuteltjes hebt. Daar kunnen we tot op hoge leeftijd de vruchten van plukken.
Veel wetenschappers zullen in lachen uitbarsten wanneer
ze dit horen.
Tja, in een cultuur zit nu eenmaal altijd een enorme rem op
verandering van denken. Toen onomstotelijk vaststond dat
de aarde rond de zon draait en niet andersom, duurde het
nog 200 jaar voordat dit onderwezen werd op universiteiten. Net zo was het een hele toestand voordat iedereen
overtuigd was van het feit dat de aarde niet plat was, maar
rond.
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Begrijp me niet verkeerd: die weerstand heeft zeker een
goede kant. Ze biedt namelijk bescherming tegen onbesuisd gedrag en gevaarlijke toestanden. Als baby leerden
we niet voor niets: niet voorbij de tralies van de box. Als
peuter of als kleuter werd de grens het tuinhekje. Op een
gegeven moment mochten we naar het schoolplein. En
daarna naar de disco, maar wel om elf uur thuis. Stapje bij
beetje werden de hekjes steeds ruimer gezet, en met een
goede reden.
Want als je tegen een kind zegt: ‘Ga jij maar lekker buiten spelen’ en je begrenst dat niet, dan is het in no time in
gevaar. Het wandelt nietsvermoedend de jungle in en een
paar honderd meter verder wordt het aangevallen door
een of ander beest.
Weerstand tegen verandering in het algemeen – en tegen
een vernieuwend idee als Human Immortality in het bijzonder – heeft dus best een gezonde kant en is in ieder geval
goed te begrijpen. Elke keer dat we als mens bij zo’n hekje
komen, gaan onze haren recht overeind staan. Het klinkt
misschien wel aantrekkelijk, Human Immortality, maar, zo
werpt onze innerlijke dialoog dan tegen, het is waarschijnlijk onzin, of eng, of – je weet maar nooit – misschien wel
heel gevaarlijk.
Is het gevaarlijk?
Nou nee, integendeel zou ik haast zeggen. Niet met een
heldere routebeschrijving en een ervaren gids. Veel
gevaarlijker is: vanuit een vooroordeel bij dat hekje blijven
staan. Want dat eindigt in elk geval met de crash-landing
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in de kist. Dus ik stel voor dat iedereen zijn of haar hekje
iets verder zet. Iedereen die de tijd neemt om goed om zich
heen te kijken, de natuur te observeren en in ab-stracties
te leren denken op grond van die observaties – net zoals
de taoïsten dat al 20.000 jaar doen – zal vroeg of laat die
stap zetten, zo verwacht ik althans.
Maar die keuze moet uiteindelijk elk individu voor zichzelf maken. En vanzelfsprekend heb ik respect voor mensen die dat niet doen en willens en wetens kiezen voor
het moeilijke, zware pad. Het respecteren van het recht
op persoonlijke keuzevrijheid en invulling van zingeving is
een heel groot goed in het taoïsme. Leven en laten leven.
Heel toepasselijk. Ja echt, ik gun iedereen die glijbaan
richting het graf: dat is ook een heel avontuur. Zelf ben ik
daar echter te bang voor. Ik doe echt wat ik kan om weg
te blijven uit het zogenaamd onvermijdelijke lijden. En mijn
bescheiden mening: als je het goede stel hersens dat je
hebt weldenkend wilt gebruiken, ga dan het pad op van
Human Immortality. De keuze om dat te doen vergt wel
een wilsbesluit, en dan komen we automatisch op de derde
vorm van onsterfelijkheid.
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DE DERDE VORM VAN ONSTERFELIJKHEID

Earthly Immortality

De derde vorm van onsterfelijkheid is Earthly Immortality.
Nu wordt het pas echt spectaculair.
Denk nog maar weer aan de grafiek waarin we de mate
van vitaliteit tegen de tijd hebben uitgezet. De daarin
geschetste curve naar de kist beleven we met ups en
downs, ieder op zijn of haar eigen manier, maar trede voor
trede rollen we allemaal van de trap des levens af, de één
hooguit wat sneller dan de ander.
Inmiddels weet je gelukkig dat het ook anders kan: dankzij
de training van Human Immortality en het leren transformeren van seksuele energie kun je een hoge graad van
intensiteit en vitaliteit behouden.
De training van Earthly Immortality gaat echter nog een
stap verder: dankzij deze training kun je je intensiteit en
vitaliteit doen toenemen! Niet door nog meer nieuwe
levenskracht te maken, maar door een fenomeen dat ons
veel levenskracht kost te elimineren.
Grofweg zijn er drie dingen die ons levenskracht kosten.
Ten eerste het simpele feit dat we leven. Ik zei het al eerder: leven kost, per definitie, levenskracht. Daar kunnen we
verder weinig aan doen.
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Wat ons echter ook levenskracht kost is onze interactie
met de Werkelijkheid. Deze interactie is, helaas, maar al te
vaak destructief: ze beschadigt ons en veroorzaakt trauma’s. Trauma’s zijn feitelijk onmachtsbelevingen. En ja, ons
hele leven lang lopen we trauma’s op, klein en groot.
De grote onmachtsbelevingen heeft ieder voor zich wel
helder. Denk aan seksueel misbruik, een zwaar ongeluk,
een overleden dierbare, een stukgelopen relatie – stuk
voor stuk stevige trauma’s die ongelofelijk veel pijn kunnen
veroorzaken.
De mini-trauma’s hebben we vaak minder scherp, maar
ook die kleintjes tellen mee, als druppels in een emmer.
Stel, je komt thuis van school en zegt tegen je moeder: ‘Kijk
eens mama, ik heb een tekening gemaakt!’ Als je moeder reageert met: ‘Nu even niet, kind, ik zet net het eten
op tafel,’ dan is ze op dat moment niet in verbinding met
jou. Dat is voor elk kind een kleine onmachtsbeleving, een
kleine druppel in de emmer.
Al die grote en kleine druppels kosten levenskracht. En ze
veroorzaken pijn. En met die pijn zijn we aangekomen bij
het derde fenomeen dat ons levenskracht kost: onze destructieve reactie op die pijn, oftewel demping.
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TAOTRAINING APPENDIX
Taotraining is een praktisch en compleet systeem voor
bewustzijnsontwikkeling. Het combineert eeuwenoude
taoïstische inzichten uit China met een moderne, westerse
interpretatie van deze kennis. Het biedt een schat aan
oefeningen, inzichten en formules die de fundamenten
van bewustzijnsontwikkeling, zelfgenezing en energetische zelfbescherming helder en duidelijk uiteenzetten.
Elke module bestaat uit:
• e
 en video met een live workshop van Reinoud Eleveld
over het betreffende onderwerp
• blokken tekst met informatie over de verschillende
deelonderwerpen
• ter inleiding van elk blok een zogenaamde essential: een
video waarin de vragen ‘Waarom leer je dit?’ en ‘Wat
heb ik eraan?’ centraal staan.
• audio-meditaties
• instructie-video’s
• bonusmateriaal
Hierna vind je een overzicht van de verschillende stappen
in de Taotraining.
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/ MODULE 1-4 /
HET OPENEN VAN DE DRAKENPOORT
STAP 1

MODULE 1 / OP WEG NAAR INWIJDING - DE INNERLIJKE
GLIMLACH

Maak kennis met de vijf vormen van bewustzijn, het
fundament van de training. Leer werken met de Drie
Obstakel techniek en de vier stappen om de I-kracht in
jezelf wakker te maken. Krijg toegang tot het Innerlijk
Landschap en maak een begin met de Innerlijke Glimlach
meditaties. Verder: de zeven taoïstische formules van de
Witte Zuil en de Zwarte Zuil, kennismaking met het Eerste
Vuur en introductie tot de Droomtraining.
MODULE 2 / SEKSUELE KUNG FU 1 - HET OPENEN VAN DE
DRAKENPOORT

De basis van de Taotraining is het leren werken met seksuele energie. Maak kennis met verschillende technieken
om niet-opgewonden seksuele energie in het Innerlijk
Landschap vrij te maken en te leren sturen in je lichaam.
Begrippen als Het openen van de Drakenpoort, De weg
van de Non/Monnik, mono-cultivatie, duo-cultivatie en
de Mingmen, het Tweede Vuur, krijgen uitgebreid aandacht. Maak een begin met de seksuele kung fu en maak
kennis met de begrippen Ming en Xing. Verder: Inzicht in
mannelijke pornografische fixatie. Volgende stap in de
Droomtraining.
MODULE 3 / SEKSUELE KUNG FU 2 - HET ‘MEDICIJN’

Leer op een veilige manier werken met orgastische
energie (aparte lesmodules voor vrouwen en mannen).
Maak kennis met een schat aan informatie en materiaal
57

over de transformatie van seksuele energie door middel van mono-cultivatie. Leer gerichte oefeningen om
orgastische energie in het lichaam te laten circuleren
en te transformeren tot ‘Medicijn’. Krijg inzicht in de vier
vormen van seksualiteit.
MODULE 4 / TRUE HEART - DE VIJF HELENDE KLANKEN

Leer hoe je het Hartvuur opent, het Derde Vuur in de
training. Maak kennis met de Vijf Elementen en leer
werken met de Vijf Helende Klanken. Raak vertrouwd
met oefeningen als Tao-Yin, Lotusbloem, de Witte Nevelmeditatie en de Compassieglimach. Open je handen met
Helende Handen 1. Droomtraining.

/ MODULE 5-9 /
PARELBEWUSTZIJN 1 EN 2
STAP 2

In de vorige modules maakte je kennis met het Innerlijk
Landschap en leerde je werken met de I-kracht. In het
tweede deel van de training gaan we dieper het Innerlijk
Landschap in.
MODULE 5 / PARELBEWUSTZIJN 1 - HET OOG VAN DE STORM

Ontvang stap voor stap instructies om een Stoofpot te
maken. Maak kennis met de Vijf Verzamelpunten. Leer
hoe je in het Innerlijk Landschap een Parel maakt om
met deze tweede vorm van bewustzijn jezelf te kunnen
ankeren in het Oog van de Storm. Verder: verdieping van
de Droomtraining.
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MODULE 6 / WISDOM NEI KUNG 1 - KONING AAP

Prachtige module over de samenhang tussen Jing, Chi
en Shen en de drie afzonderlijke hersenstructuren in de
schedelholte: de hersenstam, de kleine hersenen en de
grote hersenen. Ontvang uitleg over het Tweede Brein en
de samenhang met de neurotransmitter serotonine.
Verder: introductie van het populaire Chinese verhaal
Koning Aap. Voortzetting van de Droomtraining.
MODULE 7 / SUKSUELE KUNG FU 3 - HET VERSLAAN VAN DE
RODE DRAAK / HET TEMMEN VAN HET WILDE PAARD

Dit is de volgende stap in de ontwikkeling van de Seksuele Kung Fu. Vrouwen maken kennis met borstmassage,
de reflexzones van de vagina en de baarmoeder en het
Jade Ei. Mannen maken kennis met de reflexzones van de
penis, testikelmassage en het scrotale gewichtheffen.
Verder: leer hoe je als individu kunt bijdragen aan het
ontwikkelen van seksuele beschaving ofwel een groen
sociaal web: een veilige seksuele omgeving voor alle
mannen en vrouwen, jong en oud. Verder: Droomtraining.
MODULE 8 / COSMIC HEALING 1 - HELENDE HANDEN 1

Dit zijn de eerste stappen in de richting van het wakker
maken van de healer in jezelf. Ben je van nature een
wounded healer of een warrior shaman? Verdiep de
technieken van Helende Handen 1 en koppel deze aan het
werken met de vier basiskleuren groen, blauw, goudgeel
en de samengestelde kleur wit/wit/blauw.
Verder: oefeningen voor de Droomtraining.
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MODULE 9 / PARELBEWUSTZIJN 2 - COMPASSIEPAREL

Het absolute hart van de Taotraining is het ontwikkelen van Parelbewustzijn. Kijk met zelfreflectie naar de
interactie tussen Stuwing en Demping. Leer hoe met deze
fenomenen om te gaan door middel van de Compassieparel. Maak kennis met de dieptepsychologie van de oude
Interne Alchemisten en hun visie op trauma. Leer werken
met de Te, een magische en non-polaire kracht, die al in
de Tao Te Ching genoemd werd als kernpunt van de training. Meer Droomtraining.
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/ MODULE 10-13 /
PARELBEWUSTZIJN 3
STAP 3

MODULE 10 / WISDOM NEI KUNG 2 – HSING I (STOK)

Deze Module is een verdieping van de Compassie-training
(Module 9). Leer meer over de werking van de hersenen.
Onderzoek de verbinding tussen de amygdala’s, het
limbisch systeem en de neuronen in de organen. Leer
schakelen tussen ‘slim reptiel’ en ‘veilig zoogdier’. Verder:
trainen met de stok, de Hsing I-stokvorm en Droomtraining.
MODULE 11 / BEENMERG NEI KUNG 1 (BAMBOE ROEDE)

Maak kennis met manieren om het skelet tot leven te wekken. Leer technieken om de botten compacter en sterker te maken, het beenmerg gezonder te maken en het
immuunsysteem te versterken. Maak je botvlies gezonder
en sterker met de massagetechnieken van de bamboe
roede. Vrouwen maken in deze module een start met het
pullen, het heffen van gewichtjes met het Jade Ei. Mannen maken de tweede stap in het scrotale gewichtheffen.
In de Droomtraining leer je werken met de Droomtempel.
MODULE 12 / ENERGETISCHE HYGIËNE

Krijg meer zicht op het verschil tussen het aura, het Gouden Ei en de verschillende Chi-velden. Leer hoe je dit kunt
gebruiken voor energetische zelfbescherming. Verder:
communiceren via de Persoonlijke Ster, waardoor overdracht ‘schoon’ kan plaatsvinden. Droomtraining.
MODULE 13 / PARELBEWUSTZIJN 3

De Acht Krachten uit Module 5 zijn verbonden met de
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Acht Wonderkanalen of Wondermeridianen. Met de
Compassieparel uit Module 9 leer je deze acht kanalen
verkennen, schoonmaken, open maken en vullen met Chi
en Parelbewustzijn. Maak op traditionele wijze kennis met
de Kleine en Grote Hemelse Kringloop. Verder: Droomtraining.

/ MODULE 14-21 /
PARELBEWUSTZIJN APPLICATIES
STAP 4

MODULE 14 / HELENDE HANDEN 2 EN 3 – TAI CHI 1

In deze Module komen de kennis over de Acht Wonderkanalen, het Gouden Ei en de Cosmic Healing bij elkaar.
Maak kennis met technieken om je helend vermogen
alsmede je krijgskunst te ontwikkelen. Maak een begin
met Tai Chi 1, het in beweging brengen van Omhels de
Boom – de basis van je ontwikkeling als krijgskunstenaar.
Verder: Droomtraining.
MODULE 15 / BEENMERG NEI KUNG 2 (IJZEREN ROEDE)

Verdieping van de beenmerg-technieken uit Module 11.
Maak kennis met oefeningen voor het creëren van hitte
in het beenmerg met gebruik van de IJzeren Roede. Dit
zorgt voor een betere mineralisering van de botten en
boost het immuunsysteem. Verder: Mannen maken een
volgende stap in het scrotale gewichtheffen. Vrouwen
vervolgen de training met het Jade Ei. Droomtraining.
MODULE 16 / ORGAANOPSTELLINGEN, TAI CHI 1 (HERHALING)

De oude sjamanistische oorsprong van het taoïsme wordt
zichtbaar. Maak kennis met de principes van systemisch
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werk middels het maken van een opstelling van je eigen
vitale organen. Leer hoe de communicatie tussen de
Jing- en Chi-werelden van het Innerlijk en het Uiterlijk
Landschap verder te ontwikkelen. Verder: verdieping van
de Tai Chi 1 training en de Droomtraining.
MODULE 17 / PARELBEWUSTZIJN ADVANCED

Inmiddels is de I-kracht dusdanig getraind dat je ook alle
afzonderlijke formules tegelijkertijd kunt activeren. Leer
hoe de Eerste Inwijding als compleet geheel te activeren
met behulp van de I-kracht. Leer werken met krachtdieren en het Innerlijk Kind. Verder: IJzeren Hemd en Droomtraining.
MODULE 18 / TAI CHI 2 (WUSHU BEWUSTZIJN, WAY OF THE
WARRIOR)

Verdieping van de Tai Chi 1 vorm, een nieuwe stap in de
ontwikkeling van de Warrior Shaman en het activeren van
Wu Shu-bewustzijn. Leer om geankerd door Parelbewustzijn naar een droomplek te gaan waar je om heling voor
jezelf en anderen vraagt.
MODULE 19 / ORGAANOPSTELLINGEN (RITUELEN)

Maak de volgende stap in het leren werken met de
principes van systemisch werk. Leer de de vitale organen
opstellen met behulp van menselijke representanten.
Ontwikkel de vaardigheden om te werken met Chi Velden,
de vijf Ba Shen van de vitale organen en het vermogen te
manœuvreren in het Innerlijk Landschap. Verder: Droomtraining.
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MODULE 20 / COSMIC HEALING 2

Verfijning van de de toepassing van de inmiddels geoefende Helende Handen. Leer meer over het polijsten van
de Zes Richtingen meditatie en over Kleurgeneeskunde.
Verdieping van de interactie tussen het Innerlijk en het
Uiterlijk Landschap en het werken met de Vijf Basiskleuren, hun samenhang met de natuur om ons heen en hun
genezende kwaliteiten. Meer Droomtraining.
MODULE 21 / PARELBEWUSTZIJN ADVANCED

Ontwikkel nieuwe en verfijnde technieken om de Shaman
Warrior in jezelf verder te ontwikkelen. Deze technieken dragen bij aan zowel krijgskunst als genezing. Door
toepassing van de complete formule en het toevoegen
van vele applicaties train je de I-kracht. Dit is ook een
voorbereiding op de volgende inwijdingsformules. Verder:
Droomtraining.

/ MODULE 22-25 /
ZWAARDBEWUSTZIJN 1
STAP 5

MODULE 22 / WISDOM NEI KUNG 3

Maak een volgende stap in kennis over de werking van de
hersenen: de neuronen-netwerken in de buikholte, True
Heart en de verbinding tussen het Innerlijk Landschap, de
Compassie-training en de Beenmerg Nei Kung. Leer zien
hoe het hele systeem functioneert als een Radar. Oefen
met ‘weermagie’ door middel van Cloud Busting.
Verder: kennismaking met Sun Wu-Kong, the Monkey
King. Completering van de Hsing I-stokvorm met de vormen 2, 3 en 4. Droomtraining.
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MODULE 23 / COSMIC HEALING 3

Verdiep met behulp van het anker dat Parelbewustzijn is
het proces van zelfanalyse: ‘Ken Uzelf’. Onderzoek hoe
schuldgevoel, emotionele pijn, woede en angst de persoonlijkheid voeden en je weghouden van je authentieke
vorm en kracht. Verder: breng met behulp van meditaties
en rituele formules de complete Cosmic Healing tot leven,
inclusief de Tien Kleuren en hun werking en betekenis.
Droomtraining.
MODULE 24 / SEKSUELE KUNG FU 4 EN BEENMERG NEI KUNG 3

In de tweede module werd de mannelijke vorm van
pornografische fixatie behandeld. In deze 24e module
komt de vrouwelijke vorm van pornografische fixatie aan
bod. De vrouwelijke kant van pornografische bewustzijn is
één van de laatste en grootste taboes in de wereld.
Mannen maken de volgende en laatste stap in het
scrotaal gewichtheffen. Verder: vervolg van de Droomtraining.
MODULE 25 / VOORBEREIDING ZWAARDBEWUSTZIJN, HELENDE
HANDEN 4

Maak kennis met de eerste voorzichtige stappen in de
Tweede Inwijdingsformule. Leer de geheimen van
Zwaardbewustzijn, de Dans tussen de 3 en 12. Dit is
spectaculaire inwijdingskennis die op een veilige en
verantwoorde manier eigen gemaakt wordt.
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Voor gedetailleerde informatie over het online trainen bij
Taotraining:
https://taotraining.nl
Voor publicaties, e-boeken, video’s van lezingen, alsmede
ondersteunend materiaal:
https:// tao.tools
Waar kan ik iemand vinden die me kan begeleiden bij mijn
training?
https://taotraining.nl
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